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خطوط منري
الشعراني.

ألف   300 بقليل من  أكثر  أوروبية عدد سكانها  ُدويلة  أيسلندا 
ل قراءة الفرد فيها 11 كتابًا يف العام. دور نشرها  نسمة. معدَّ

تطبع سنويًا 2,5 مليون نسخة.
يف املقابل، العرب جتاوزوا الـ360 مليون نسمة، أي أن عددهم 
ل قراءة  يفوق عدد األيسلنديني بأكثر من ألف ضعف. لكن معدَّ
الفرد العربي ُيقاس باألسطر ال بالكتب، رمبا 3 إىل 5 أسطر يف 
العام... ولن نتابع أكثر كي ال نزيد نسبة اإلحباط، خصوصًا أننا 

يف أجواء الربيع العربي.
بل على العكس من ذلك متامًا، سنتفاءل ونتخّيل حصول معجزة 
فماذا  عني...  بإغماضة  أيسلنديني  إىل  العرب  لت  حوَّ كربى 

سيحصل عندئذ؟
ولُنجب عن هذا السؤال باألرقام:

الـ360 مليون عربي - بعد حتّوهلم أيسلنديني - سيقرأون حواىل 
4 مليارات كتاب يف السنة!

وإذا افرتضنا أن سعر الكتاب الواحد 10 دوالرات فإن مبيعات 
الكتب العربية ستكون 40 مليار دوالر!

ْم هذا املبلغ على الـ2000 كاتب عربي من مؤلفي الكتب  ولُنقسِّ
الناشطني اآلن يف الساحة الثقافية... النتيجة كاآلتي:

20 مليون دوالر لكل كاتب عربي سنويًا!

واو! الكّتاب العرب إذًا لن يضطّروا بعد اليوم إىل مديح وتعداد 
مجيع أمساء مسؤولي املنابر يف كل مقال كي ينشروا هلم، بل 
أجل عطاياهم، وسريفضون  لن يضطروا إىل مديح احلكام من 
ألنه  عصفور  جابر  )باستثناء  اإلنسان«  حلقوق  القذايف  »جائزة 

َقِبَلها »من أجل الشعب اللييب« كما صرَّح مؤخرًا(، ولن يشرشحوا 
م إىل جائزة »حّك لي ألحك لك« أو »مسسر لي  أنفسهم بالتقدُّ
ألمسسر لك« مثل جائزة »بوكر اإلمارات« من أجل اخلمسني ألف 

دوالر اليت مُتنح للفائز.
لكن الكّتاب العرب أيضًا لن يركبوا الباصات بعد اليوم، ألن 
كاًل منهم سيشرتي سّيارة »ليموزين«، ولن يسكنوا يف األحياء 
الشعبية بل يف قصور مغلقة، ولن ميشوا يف الشارع إال وهم 
قون باحلرس، وسريفضون مقابلة قرائهم أو حتى الرد على  مطوَّ

أسئلتهم باإلمييل...
نكوصهم  يبدأ  ثم  باإلحباط،  العرب  القراء  سيشعر  وهكذا 
أيسلنديني،  كونهم  عن  سيكّفون  رويدًا  ورويدًا  القراءة،  عن 
يشرتون  وال  يقرأون  ال  عربًا  عهدهم  سابق  إىل  وسيعودون 

الكتب...
وباصاتهم  فقرهم  سابق  إىل  العرب  الكّتاب  سيعود  وهكذا 

وأحيائهم الشعبية و... طباعة كتبهم من جيوبهم الفارغة.
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املفّوضية  مبنى  يف  اجللسة  هذه  يف 
أسئلًة  سألوها  قبلي.  زينب  »استجوبوا« 
لي،  روها  حضَّ اليت  لألسئلة  مطابق  بعضها 
ما  يف  الصدق  نسبة  ليكتشفوا  وكالعادة، 
أقل  بتُّ  اجللسات  توالي  مع  أنين  واحلقيقة  نقوله. 
اقتنعُت  أنين  خصوصًا  املسألة،  هذه  جتاه  حساسية 
بضرورة ما يقومون به وأنا أشاهد الطوابري البشرية 

مت طلبات جلوء. الالنهائية اليت قدَّ
نة و»امللغومة« هي ما ُتثريني يف  مل تعد األسئلة املبطَّ
تلك اجللسات، بل على العكس متامًا، بات ما ُيثريني 
هو تلك األسئلة البسيطة اهلامشية اليت ال قيمة هلا يف 
حتديد »مستقبلي«، واليت كنُت أشعر أنها ُترشُّ ال على 

التعيني بني األسئلة املهمة بغرض التمويه.
فقد كان من مزايا تلك األسئلة البسيطة أنها تستحضر 
ومن  والنسيان.  للغبار  الذاكرة  تركتها  بعيدة  مراحَل 
اليت  املدارس  أمساء  عن  سؤال  األسئلة  تلك  بني 
الشهيد  مدرسة  مجيعًا:  رُتها  تذكَّ وقد  فيها،  مُت  تعلَّ
سليمان الَعلو )االبتدائية(، مدرسة رائد الفضاء حممد 

فارس )اإلعدادية(، مدرسة التحرير )الثانوية(.
وكم متّنيت لو أن املوظفة اجلديدة، اليت ألتقيها للمّرة 
األوىل، استطردْت يف سؤالي عن تلك املرحلة املهمة 
أنها  لو  وبالطبع  تفعل.  لألسف مل  لكنها  عمري،  من 
فعلت فهي - حبكم عملها - لن تسألين إال عن اجلانب 
املظلم والعنيف. فما الذي كنُت سأحكيه هلا لو أنها 

سألتين حقًا؟
رمبا كنُت سأختار لكل مدرسة من تلك املدارس الثالث 
حكاية أحلُّ بها ُعقدة من ُعقد تلك السرية اليت بطُلها 
مطلع  زال يف  ما  مثلي  لشاب  واليت مسحت  العنف، 

عي سريًة يرويها. حياته ألن يدَّ

العلو: كنُت يف السابعة  مدرسة الشهيد سليمان 
للرسم  مدرسية  دورة  اشرتكُت يف  عندما  عمري  من 
خاصة بـ»منظمة طالئع البعث«، وهي منظمة أيديولوجية 
سها حافظ األسد سنة 1974 لتحضري  خاصة باألطفال أسَّ
مجيع أطفال سوريا لدخول »حزب البعث«، وأذكر أننا 
د عبارة  كنا قبل )وبعد( أداء أي نشاط مدرسي، ُنردِّ
ًا على قول املشرف أو املعّلم لنا:  »مستعدًا دائمًا« ردَّ

اجملتمع  لبناء  دائمًا  مستعدًا  كن  الطليعي،  »رفيقي 

من دون  عنه«...  والدفاع  د  املوحَّ االشرتاكي  العربي 
من  واحدة  كلمة   - آنذاك  األطفال  حنن   - نفهم  أن 
اليوم  إىل  ذاكرتي  ترفض  اليت  العجيبة  اجلملة  هذه 

نسيانها.
ويف احلّصة األوىل من الدورة التدريبية تلك، وبعدما 
األلواَن  نعرفه(  سبب  بال  )الغاضب  م  املعلِّ لنا  د  عدَّ
األساسية الثالثة يف الرسم، طلَب من كل واحد مّنا 
أن يرسم سّيارة. وقد كان ذلك مثريًا لنا حنن األطفال 
الفقراء الذين ال نعرف من وسائط النقل إال الباصات 
املزدمحة. ومل تكد متضي بضع دقائق على شروعنا 
يف الرسم حتى جنَّ جنون األستاذ على صديقيت رندة 
اليت جتلس جبانيب ألنها رمست السّيارة وهي تطري. 
ضربها على وجهها بكل قّوته، ثم طردها من الصف 

وهو يصيح: »السّيارة تطري يا محارة«!
الصف،  يف  معي  كانوا  الذين  األطفال  مجيع  ومثل 
لون  يف  ق  ُأغمِّ رحُت  ذلك  وبسبب  بالرعب.  شعرُت 
األرض حتت السّيارة، وُألصقها أكثر فأكثر بالدواليب 
هذه  على  وبقيُت  تطري.  أنها  األستاذ  يظن  ال  حتى 
ق يف لون األرض حتى تآكل القسم  ق وُأغمِّ احلال ُأغمِّ
السفلي من الدواليب. فإذ باألستاذ يصرخ بي غاضبًا: 
»أنت أجحش منها، هي ُتطريِّ السّيارة يف اهلواء، وأنت 
بالضرب  عليَّ  انهال  ثم  الوحل«.  يف  دواليبها  ُتغرِّز 

وطردني.

هلجة  كانت  فارس:  حممد  الفضاء  رائد  مدرسة 
حنن  علينا؛  غريبة  تزال  ما  الساحلية  حسن  األستاذ 
بية الذين لبسنا للتّو البدلة العسكرية املفروضة  الصِّ
كلباس رمسي على طالب املرحلَتني اإلعدادية والثانوية 
يف سوريا، وانتسبنا حكمًا إىل »احتاد شبيبة الثورة« 
واليت  البعث«  »طالئع  منظمة  تلي  اليت  املنظمة  وهي 
االخنراط فيها بشكل  والثانوية  اإلعدادية  على طالب 
 1968 سنة  األسد  حافظ  أيضًا  سها  أسَّ وقد  إلزامي، 

وأصدر مرسومها التشريعي سنة 1970.
قلوبنا  يف  الرعب  بثِّ  يف  حسن  األستاذ  أفلح  وقد 
منذ البداية، حيث كان حيمل يف يده - وبشكل دائم 
ح به طوال احلّصة، يف اهلواء  - قضيب رّمان يظّل يلوِّ
أجسادنا  وعلى  الدرس،  يشرح  رائقًا  يكون  عندما 
ورؤوسنا عندما يغضب وبال أي رمحة. وقد َخربنا يف 

األستاذ حسن عادًة غريبة، صارت مرعبة بالنسبة إلينا 
مع مرور الوقت، وهي سؤاله الطالب - قبل أن ينهال 
عليه ضربًا بقضيب الرّمان - عن مهنة والده! فإذا قال 
الطالب إن أباه فالح يقول له األستاذ حسن: »أبوك 
يفلح األرض وجيري وراء الدواب يف الشمس وأنت 
حتى  بالضرب  عليه  ينهال  ثم  دروسك«  عن  تتلّهى 
أباه  إن  له  وإذا قال  الرمحة.  أرضًا طالبًا  يقع  جيعله 
»أبوك تتخلخل مفاصله  التعليق:  يعمل حدادًا فيكون 
تكتب  ال  وأنت  مساء  صباح  باملطرقة  يضرب  وهو 
هستريي...  بشكل  بالقضيب  يضربه  ثم  واجباتك«، 

وهكذا.
يف  شارد  وأنا  حسن،  األستاذ  فاجأني  يوم  وذات 
احلّصة، فطلب مين أن ُأعيد الفكرة األخرية اليت شرحها 
»ماذا  املرعب:  سؤاله  سألين  أعرف،  مل  وحني  للتّو. 

يعمل أبوك«؟
ر يف اجلواب كثريًا، وأنا أقول له وسط ذهول  ومل ُأفكِّ
زمالئي من وقاحيت يف الكذب: »أنا يتيم، ليس لي 

أب«!
ع، فصمَت  وللحظة شعرُت أني أربكته جبوابي غري املتوقَّ
ناظرًا إىل األرض وكأمنا قد تعاطف معي، ثم فجأة أعاد 
تركيز نظره عليَّ وسألين: »وَمن يصرف عليك إذًا«؟ 
فقلت له: »أخي الكبري« رغم أنين أكرب أخوتي. فسألين 
دًا: »وماذا يعمل أخوك الكبري«؟ فأجبته: »كهرجبي«  جمدَّ

)واحلقيقة أنها مهنة أبي(.
»أخوك الكبري يعرِّض نفسه خلطر املوت صعقًا بالكهرباء 
وأنت تشرد يف الصف«! وانهال عليَّ بقضيب الرّمان 
الذي أصدر صوتًا وهو يشق اهلواء ُيضاهي الصوت 

الذي أصدرُته وأنا أتلقى الضربات.

مدرسة التحرير: كنُت سعيدًا بأنين خلعُت الشارات 
اإلعدادية،  املرحلة  ل  متثِّ اليت  الكتَفني  على  الصفراء 
الثانوية،  املرحلة  ل  اليت متثِّ احلمراء  الشارات  ولبسُت 
وهي املرحلة األخرية قبل ولوج اجلامعة. كنُت قد بلغت 
اخلامسة عشرة من عمري يومئذ، وأتقنت بشكل جّيد 
من  ديوان  كتابة  وأمتمت  بل  العمودي،  الشعر  كتابة 
ر  50 صفحة مل يَر النور طبعًا ألنين مّزقته بعدما تطوَّ
العمودي الشكل  على  مع حمافظيت  الشعري  أسلوبي 
التتّمة        24

حبقيقة  والرياضيات  اهلندسة  عالقة  ترجع 
وفيثاغورس  إقليدس  إىل  والوجود  العامل 
من  الكون  تفسري  إىل  األخري  ل  توصَّ حيث 
خالل رقم رياضي جمّرد هو الرقم 10، حيث 
األرقام  ألن  »اللوغوس«  أي  التكوين  أصل  اعتربه 
احلقيقة بالنسبة إليه تبدأ بالصفر وتنتهي بالرقم 9، 
ب مستحدث من اجتماع  وكل رقم بعدها هو رقم مركَّ
نهاية...  ال  ما  إىل  األرقام  هذه  من  ثالثة  أو  اثنني 
ومن هنا فإن أّول رقم تكوييّن هو 10 باجتماع الصفر 
إىل  يرمز  فهو  وبهذا  تكوين،  لكل  كأساس  والواحد 

أصل الكون.
كما ال يغيب عن الذهن النصُّ الشعري الالفت الذي 
أصدره يف منتصف القرن املنصرم الشاعر الفرنسي 
»إقليديسّيات«  عنوان  منحه  والذي  غّيوفك،  الراحل 
القوس  عن  كتَب قصائَد  وفيه  إقليدس،  إىل  نسبة 
كل  إّياها  ماحنًا  واملثلث،  والدائرة  املستقيم  واخلط 

دالالت الكيان واملعاش اإلنساني.
واليوم، بعيدًا عن التحليالت األيديولوجية والسياسية 
على  تزدحم  اليت  وسواها  واالقتصادية  والعسكرية 
العربي،  العامل  اليت جتتاح  الكربى  التحوالت  شاشات 

أحاول هنا قراءًة »إقليديسّية« هندسية هلذا الواقع.
***

ل دول القمع واالستبداد العربّية قبل اندالع  ميكننا متثُّ
املتساوي  غري  املثلث  بشكل  هندسّيًا  فيها  الثورات 
إحداهّن حمورية  األضالع، فهو قائم على ثالث زوايا 
والزاويَتني  املثلث  توازن  عليها  يرتكز  أساسّية 
الزاوية  اأُلخرَيني بأحجام أصغر، وتقعان على هامش 
احملورية الكربى وحسابها اهلندسي 90 درجة، يف حني 
هذه  حجم  إىل  معًا  األخرَيني  الزاويَتني  جمموع  يصل 

الزاوية.
وإذا ما أعطينا امسًا ودورًا لكل زاوية فإننا سنتعرَّف 
بسهولة إىل نوع الدول اليت تأخذ هذا الشكل اهلندسي، 
السلطة  ل  متثِّ األساسية  احملورية  الزاوية  ألن  ذلك 
أّيًا كان نوعها ملكّيًا أو مجهورّيًا عسكرّيًا أم  احلاكمة 
مدنّيًا ألنها حتتل املوقع الذي يهيمن على بقاء الكيان 
وقيادته، وعليه فإنه القطب املمسك بأطراف املثلث 

األخرى ومصدر التوازن.
عان على انتماَئي الدين  أّما الزاويتان اأُلخريان فتتوزَّ

والقومّية... وبهذا تكون دول املثلث، أي دول القمع 
واالستبداد، ثالثية الزوايا أهمها زاوية السلطة احلاكمة 

وعلى جانَبيها االنتماءان الديين والقومي.
األضالع  هذه  وسط  الشعب  يبقى  اإلطار  هذا  يف 
حمصورًا  الثالث،  الزوايا  هذه  أسنان  وبني  الثالثة، 
سلطة  وجود  دون  تتقامسه  اليت  بسلطاتها  حمكومًا 
متثيلية حقيقية ُتعربِّ عنه، ومن هنا جند مشهد »دول 
املثلث«، أي دول االستبداد، قائمًا على هيمنة أكرب 
السلطات احلاكمة واملمثلة بالزاوية احملورية، تشاركها 
سلطتان أقّل منها ممثلتان باالنتماَئني الديين والقومي 

يف إحكام القبضة على شعب ال سلطة له.
الشكل  هذا  يف  تعيش  العربية  الدول  أغلب  وألن 
فقد  »املثّلث«،  أمّسيه  والذي  للمصري  اهلندسي 
الذي  التأرخيي  االنفجار  إحداث  إىل  شعوبها  اندفعت 
ُعرف بـ»ربيع العرب«، وهو ما تعيشه مجيع الشعوب 

العربية اليوم، وإن بدرجات متفاوتة.
لقد جنحت بعض الدول العربية يف تهشيم سلطة احلاكم 
املطلق، أي يف حتطيم املثلث وكسر معادلة الزاوية 
هندسية  تركيب  إعادة  دون  تركتها  لكنها  املطلقة، 
جديدة للمصري، فظّلت القوى الثائرة املتمّردة واليت 
قادت هذا االنقالب العظيم تغلي وتصطرع يف خضمٍّ 
حتوالتيٍّ ُيشبه الدّوامة، ما أعطى صورة هندسية جديدة 
حلال هذه الدول هي أشبه بالدائرة اليت يرمسها صراع 
داخلي يأخذ أحيانًا شكل احللقة املفرغة يدور فيها على 
نفسه حبثًا عن خمرج جديد مينح للكيان هندسة جديدة 

غري موجودة حتى اآلن.
زوايا  أسقطت  اليت  الدول  اليوم يف  ما جيري  وهذا 
إىل  تصل  أن  دون  القدمية  تشكيالتها  يف  احملور 
ما  اليت  الدول  داخل  احلال  وكذلك  اجلديد،  الشكل 
زالت ُتصارع إلسقاط زوايا احملور فيها. وبهذا تكون 
هذه الدول قد انتقلت من الشكل املثلث )املستبد( 
إىل الشكل الدائري الذي يبحث يف دّوامة الصراع عن 
النموذج اجلديد... أي أن هذه الدول العربية انتقلت 

هندسيًا من املثلث إىل الدائرة.
ولكن إىل أين؟ ما هو الشكل اهلندسي اجلديد املثالي 
لكي تستعيد هذه الدول توازنها واستقرارها وتتخّلص 
من الدوامة اليت انتقلت إليها بعد سقوط املثلث؟ هذا 
الشكل اجلديد ُيفرتض أن تكوَن للشعب فيه سلطٌة، 

ل  أي زاوية متساوية على األقل مع زوايا أخرى تشكُّ
التوازن اهلندسي... هذه الزاوية اليت تسعى الشعوب 
»الدميوقراطية«  يها  سُنسمِّ ُدوهلا  هياكل  يف  لتثبيتها 

ألنها حكم الشعب تعريفًا وحتديدًا.
إذًا ال بدَّ من إضافة زاوية رابعة متساوية لشكل الدولة 
اجلديدة اليت تتبّنى حكم الشعب ومتنحه سلطته كاملًة، 
وهنا سننتقل بالضرورة، هندسّيًا إىل شكل جديد هو 
املربع. ففي املربع تتساوى األضالع والزوايا ويستقرُّ 
التشكيل اهلندسي بأعلى درجاته. دون أن ننسى أن 
العرش  قاعدُة  هو   - املسلمني  مجيع  لدى   - املربع 
السماوي كما جاء يف القرآن »وحيمُل عرَش رّبك يومئٍذ 
مثانية«، أي مثانية أركان هي اليت أعطت يف الزخرفة 
ن وهو الشكل القائم على  العربية اإلسالمية شكل امُلثمَّ

عني. تقاطع مربَّ
التوازن، بل رمبا  املربع ليست فقط دولة  إذًا دولة 

سيمنحها البعض دالالت قدسّية.
اجلديد  اهلندسي  الرمَز  ل  ستشكِّ هذه  املرّبع  ودولة 
لدولة التحّرر والعدالة االجتماعية؛ الدولة اليت حتتضن 
وهو  قبُل،  من  العربية  الدول  مجيع  تعرفه  مل  جديدًا 
هي  ُمستحدثٍة  ُمضافٍة  بزاويٍة  ممثلًة  الشعب  سلطة 
األخرى  الثالث  الزوايا  ُتلغي  لن  اليت  »الدميوقراطية« 

ولكنها ستمنح شكاًل جديدًا هلندسة املصري.
أرقام  جمّرد  ليس  اهلندسي  الشكل  فإن  إذًا  هكذا 
وخطوط وزوايا تتقاطع، تبتعد أو تقرتب دون داللة 
احلاالت  ألعقد  الصور  أدقَّ  تكشَف  أن  ميكن  عميقة 

وأكثرها احتدامًا.
وهذا ليس غريبًا، ألن اجملّرد يف الفلسفة هو أقرب 
آٍن  وجتلٍّ يف  تعريٌة  والتجريُد  احلقيقة،  إىل  األشكال 
واحد... واحلقيقة ال شكل هلا وَترفض كل األشكال.

ل العربي الذي خيرج من املثلث مرورًا بالدائرة  إنه التحوُّ
ل ميكن  اليت تدور رحاها اليوم نزوعًا إىل املرّبع؛ حتوُّ

رسم مسريته هندسيًا كاآلتي:
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ظهرت جملة »إضاءة 77« الشعرية سنة 1977 
يد  على  دورّي،  غري  ككتاب  القاهرة  يف 
جمموعة من الشعراء الشباب، وكان ظهورها 
أبرزها  عّدة،  حلاجات  استجابة  الساحة  على 
حاجة جيل جديد من الشعراء الشباب إىل منرب ينشرون 
فيه أشعارهم، ويعربون عن رؤاهم الفنية والفكرية، 
ت أمامهم منافذ النشر احلكومية واخلاصة،  يف وقت ُسدَّ
فلجأوا - مثلما جلأ غريهم - إىل جمالت »االستنسل« 
بوصفه الوسيلة األيسر يف الطباعة وقتئذ. أيضًا، هم 
جديدة،  حساسية  تطرح  إبداعات  لنشر  نافذة  أرادوا 
بعيدة عن الرؤى السائدة املشبعة بروح الستينيات. 
قد  السّيارة  والصحف  احلكومية  اجملالت  فإن  كذلك، 
األشعار،  قبل  األمساء  على  مسبقة  رقابة  وضعت 
فمعظم هؤالء الشعراء كانوا مقرَّبني من قوى اليسار 

اليت ناكفت نظام أنور السادات.
يف  شعراء  أيدي  على   »77 »إضاءة  جملة  ُوِلَدت 
ُطلب،  حسن  يتقّدمهم:  أعمارهم،  من  الثالث  العقد 
طليعة  يف  كانوا  وهؤالء  سامل،  حلمي  سالم،  رفعت 
النشاط، ومعهم أمساء عديدة منها: أجمد ريان، مجال 
حممود  أمحد،  عادل  رمضان،  املنعم  عبد  القصاص، 
أجمد  يوسف،  منري، حممد  وليد  يوسف،  ماجد  نسيم، 
ناصر، سيد حجاب، كما نشرت اجمللة نصوصًا لشعراء 
الغافري،  زاهر  الرحيب،  سيف  مثل:  مصر  خارج  من 

مساء عيسى.
نا إىل مناقشة جتربة اجلماعة  ومناقشة هذه التجربة، جترُّ
بشكل عام، ورؤاها الفنية والفكرية، فقد كانت اجمللة 
رت العتبارات مالية وتنظيمية،  منربًا للجماعة. وقد تعثَّ
عامًا،  الصدور ألكثر من عشرين  استمرارها يف  رغم 
حافلة باجلديد من قصائد الشعراء، والدراسات النقدية 

املواكبة إلبداعاتهم.
وبداية ال بدَّ من اإلشارة إىل إشكالية مصطلح »شعر 
جتربة  وصف  البعض يف  الذي حيصره  السبعينيات« 
للتأريخ  »يصلح  أنه  يقّرر  حيث  السبعينيات،  شعراء 
لظهور جمموعة من الشعراء يف حلظة ما«، مثلما ذهبت 
فاطمة قنديل يف كتاب »التناص يف شعر السبعينيات« 
سنة  الثقافة«  لقصور  العامة  »اهليئة  لدى  الصادر 
ى  1999. وإن كانت تقرتح صيغة أخرى للمصطلح ُتسمَّ
من  ليتم  السبعينيات«  بعد  ما  السبعينيات/  »شعر 

خالهلا اختبار النصوص الشعرية للشعراء اآلخرين. وقد 
زين من شعراء جيل  اعتمد هذا الرأي على مناقشة املميَّ
السبعينيات: حسن طلب، عبد املنعم رمضان، رفعت 
منهجية  وفق  املناقشة  وكانت  سامل،  حلمي  سالم، 
تظل  لكن  به،  بأس  ال  كله  وهذا  وآلياته،  التناص 
املشكلة يف التعميم الذي يتعامل مع جيل السبعينيات 
ل  الشعري قياسًا على عدد مربز منهم؛ فينبغي أال حُنمِّ
مجاعة »إضاءة 77« هذا العبء، يف حني أنهم تيار من 
تياراته، ففي اجليل ذاته مثة َمن كتب الشعر التقليدي 
)العمودي( مبنطلقاته الفكرية وبنياته اجلمالية ذاتها، 
ك بهذا الطرح، ومثة أيضًا من انتهج نهج اجليل  ومتسَّ
وشعره  القومية،  برؤاه  الستينيات،  جيل  السابق، 
اخلطابي احلماسي، مثل: صالح عبد الصبور، أمحد عبد 
املعطي حجازي، حممد إبراهيم أبو سنة، كمال نشأت، 
حسن فتح الباب... وكان هؤالء إبان حقبة السبعينيات 
هناك  أخرى،  ناحية  ومن  العطاء.  ويواصلون  يبدعون 
رؤى  وا  وتبنُّ ذاته  اجلمالي  الوعي  على  كانوا  شعراء 
احلداثة، وساهموا يف جتديد القصيدة العربية، لكنهم 
أنهم نشروا  مع   ،»77 »إضاءة  إىل مجاعة  ينضموا  مل 
نصوصًا يف جملتها، وكانت جتربتهم فريدة يف بابها، 

مثل حممد عفيفي مطر.
السبعينيات  شعر  مصطلح  يظل  اآلخر،  اجلانب  وعلى 
يشمل  وال  مصر،  يف  اإلبداعية  احلالة  على  مقتصرًا 
العربي، وإن تأثر بعضهم  الشعراء يف أقطار الوطن 
يف  تظل  القضية  هذه  لكن  اإلضاءيني،  بطروحات 
جيل  عن  الصورة  لتكتمل  فاعلة  مناقشة  إىل  حاجة 
بفكرة  أخذنا  لو  كله،  وهذا  الشعري.  السبعينيات 
اجملايلة يف تقسيم األجيال الشعرية، أما لو تعاملنا مع 
هؤالء بوصفهم تيارًا شعريًا عربت عنه مجاعة »إضاءة 
األمر  أكثر جدوى، ألن مناقشة  رأيي  77«، فهذا يف 
عندئذ ستكون حمصورة بهذه اجلماعة، ومن اتفق مع 

رؤاها وطروحاتها.
وال بّد من اإلشارة إىل أن هناك مجاعات أخرى ظهرت 
يف توقيت متقارب جمللة »إضاءة 77«، وأصدرت جمالت 
مثل جملة »كتابات« )1979( اليت أصدرها رفعت سالم 
بعد انفصاله عن »إضاءة 77«، وهي كراسة ثقافية غري 
ت أشكااًل عديدة  دورية، صدر منها تسعة أعداد، وضمَّ
غري الشعر، مثل القصة والدراسة النقدية، ويعود هلا 

السبق يف طرح مصطلح »شعر السبعينيات«، ثم جملة 
رمضان،  املنعم  عبد  أصدرها  اليت  »أصوات«  مجاعة 
ومعه أمحد طه وحممد سليمان وحممد عيد، ومل تستمر 
كثريًا. ومن قبلهما جملة »سنابل« اليت أصدرها حممد 
كفر  بلدته  من  السبعينيات  مطلع  يف  مطر  عفيفي 

الشيخ.
إصدار  كانت سببًا يف   »77 »إضاءة  أن جتربة  ويبدو 
تتمّيز عنها، بل  أو منافسة، لكنها مل  جمالت مواكبة 
دت مقوالتها بشكل  طرحت املذهبية األدبية ذاتها، وردَّ
أو بآخر. وهذا يعين أن اجملالت اخلاصة األخرى مل تطرح 
مشروعًا خمتلفًا عن حداثة »إضاءة 77«، بقدر ما كانت 
منفذًا للنشر، أو حماولة إثبات وجود على الساحة، أو 
االختالف مع مؤّسسي »إضاءة 77«. يف حني تقهقرت 
احلركة النقدية، بهجرة بعض النقاد إىل خارج مصر، 

مع موجة سفر املصريني إىل الدول النفطية.
سعى   ،)1977 )ديسمرب  اجمللة  من  الثاني  العدد  يف 
للشعر  مستقبلية  مغايرة  رؤية  تقديم  إىل  فرسانها 

العربي بشكل عام، ميكن بلورتها يف ثالثة حماور:
األول، تفجري طاقات اللغة الالنهائية: »إن اللغة - مبا 
هي كائن اجتماعي - هي أداتنا الفنية اخلاصة، وعملنا 
أن نعمد إىل تفجري اإلمكانيات الالنهائية هلا، من خالل 
ناصيتها،  وامتالك  للكلمات  اجلمالية  الطواعية  كشف 
املفردات  أو  الكلمات  هذه  إىل  تنظر  طواعية  وهي 
اللغوية، على أنها كائنات قابلة - فنيًا - ألن تنتظم 
يف سياق من العالقات اجلمالية، تتفاعل وتتناغم فيه 
جرسًا  بوصفها  الكلمة  الرئيسية:  الثالثة  مستوياتها 
والكلمة  اجتماعية،  داللة  بوصفها  والكلمة  موسيقيًا، 

بوصفها قابلية تشكيلية أو تركيبية«.
الثنائية  ضّد  فهم  واملضمون:  الشكل  حلمة  الثاني، 
الشائعة القائلة بانفصال الشكل عن املضمون، وهذا 
يعين أن مجاليات الشكل نابعة من رؤية النص، وكلما 
وبالتالي  املعنى،  »إن  الشكل:  د  جتدَّ الرؤية،  ت  جدَّ
يف  داخاًل  واحدًا  مستوى  إال  ليس  عندنا  املضمون 
ب على ذلك  أن أية  نسيج العالقات اجلمالية، ويرتتَّ
أو  اإلبداع  على صعيد   - متطّرفة  عمدية دومجاطيقية 
االجتزاء بهذا املعنى  التلّقي - تتجه إىل  على صعيد 
عليه،  والتأكيد  إبرازه  بهدف  نسيجه،  عن  وابتساره 
إن هي إال خروج عن دائرة الفن احلقيقي كما نفهمه 

فال  تقتضيه.  التارخيية  مرحلتنا  أن  نرى  وكما  حنن 
مستقاًل  املضمون  أو  باملعنى  ى  ُيسمَّ ملا  لدينا  مجود 
عن عالقاته اجلمالية وقيمه التشكيلية. بل حنن نرفض 
مبدئيًا - كما أشرنا يف مقّدمة العدد األول - مصطلح 
)الشكل واملضمون(، من حيث أنه مصطلح - بكل ما 
حيمله من تراث ثنائي ضارب يف القدم - بات غري 
صاحل وغري قادر على مواكبة القصيدة اجلديدة بكل 

ما فيها من قيم تشكيلية وإمكانية بنائية«.
أدبًا  يعد  فلم  األدب:  دور  مفهوم  تطّور  الثالث، 
حتريضيًا على غرار الشعر الثوري واالجتماعي السائد 
يكون  ما  بقدر  والستينيات،  اخلمسينيات  حقبيَت  يف 
لألدب دور آخر، هو دور ثورّي، أساسه تثوير اللغة، 
وتقديم بناء مجالي جديد: »أما َمن يبحثون عن املضمون 
- واملضمون وحده - يف نسيج القصيدة، متاحًا بأقل 
جمهود ممكن لفعل التلّقي، عليهم أن يبحثوا عن مثل 
ذلك املضمون يف قصائد أخرى غري تلك اليت نكتبها 
ليس  سيجدونه  ما  أن  وظننا  تكون.  أن  هلا  ونريد 
بالفن الثوري احلقيقي، فإن هو إال ضرب من )أدب 
التحريض( قد يكون له دوره وجدواه، ولكنه خيتلف 

عن دور الفن الثوري باملعنى الذي نراه«.

مكتسبات »إضاءة 77«
رؤى  تطرح  أن   »77 »إضاءة  مجاعة  استطاعت  لقد 
جديدة للشعر العربي احلديث، وتقّدم نصوصًا خمتلفة 
مكتسبات  إىل  أفضى  ما  السائدة،  النصوص  عن 
العربي، ميكن رصدها يف  الشعر  جديدة يف مسرية 

ظواهر شعرية جديدة:
جوهر  هي  اليت  التدمري  لفكرة  اإلجيابي  املفهوم   -1
مفهوم  على  الشاعر  حرص  وتعين  الشعرية،  احلداثة 
التجاوز والتغيري عن السابقني وأيضًا املعاصرين له، 
ونقد الرتاث بشكل بّناء - وليس رفضًا وإنكارًا - وهو 
الرتاث، واستحضار شخصياته  إعادة قراءة  ما يعين 
جعل  ما  وهو  التقليدية،  الرؤى  عن  بعيدًا  وأحداثه، 
النص الشعري حاضرًا بقوة يف حركة الوعي والتغيري 
اإلضافة  أو  التجاوز  مفهوم  ى  ُيسمَّ وهذا  الفكري. 
تنظريات  يف  بقّوة  حاضرًا  كان  والذي  اإلبداعية 
»إضاءة  جملة  صفحات  على  كثريًا  د  وتردَّ احلداثيني 
77«، وشّكل حتديًا أو باألدق هاجسًا لدى هذا اجليل 
اًل وهو  ز؛ فرأينا البعض متعجِّ الشعري، رغبًة يف التميُّ
حصرم مل ينضج إبداعيًا، فكان بوقًا لتجارب آخرين، 
كأنه  األمر  وبات  بعينها،  نصوص  من  مقتبسًا  أو 
قصيدة واحدة ينسجها ُكُثر جبماليات متشابهة ورؤى 
متكّررة. وقد رصدت العديُد من الدراسات هذا التأثر، 
منها دراسة مقارنة بني »املعجم الشعري ألدونيس 
واملعجم الشعري لشعراء احلداثة« )»شعر احلداثة يف 
مصر« لكمال نشأت، اهليئة املصرية العامة للكتاب، 
من  الكثري  إىل   - إحصائيًا   - أشارت  حيث   ،)2005
املفردات املكّررة بني نصوص أدونيس وغريها من 
نصوص العديد من احلداثيني، وهي مفردات حمورية 
يف الرؤية النصية، وكذلك على صعيد تركيب اجلملة 

وبناء النص.
2- ختلُّص الذات الشاعرة من كونها صوتًا للقبيلة أو 
فصارت  واالجتماعية،  القومية  املناسبة  أو  السلطان 
ُتعربِّ عن صوتها اخلاص، النابع من ذاتيتها وذوبانها 
مع احلياة والكون )انظر: »اإلبهام يف شعر احلداثة« 
املعرفة،  عامل  سلسلة  القعود،  حممد  الرمحن  لعبد 
2002(، وإذا مت استدعاء الرتاث أو مناسبة ما، فيكون 

الرؤية،  تقليدي  هو  ما  تتخطى  جديدة  برؤية  ذلك 
ليصبح النص حتريضيًا.

3- التجديد يف شكل النص ومجالياته، وختّطي األطر 
التقليدية على مستوى الصورة والرمز والكلمة املوحية، 
والتعبري املبتكر، وهو نابع من فكرة التدمري مبعطياتها 
اإلجيابية، والرغبة يف استكشاف طاقات جديدة للغة، 
مفهوم  تبيّن  عرب  القصيدة  شكل  يف  اإلبداع  وأيضًا 
واهلوامش  باحلواشي  والعناية  الكّلي،  النص  بنية 
الكلمة يف  وتوزيع  اخلط،  و»بنط«  الكتابي  والفضاء 
الفراغ الورقي وغري ذلك، وقد برع اإلضائيون بشكل 
عام يف هذا األمر، وإن أسرفوا على أنفسهم باإلبهام 
دة  اللغوي الناتج عن الرتكيب املتكّلف والصورة معقَّ
حد  إىل  حماوالتهم  واقرتبت  امللغزة،  والرموز  البناء 
سامل  حلمي  نصوص  يف  كما  والالمعقول،  اهلذيان 
ورفعت سالم وعبد املنعم رمضان... كذلك اإلسراف 
عرب  فكري  عامل  إقامة  وحماولة  اللغوي  التقعري  يف 
إكساب الكلمات إحياءات جديدة، فجاءت يف جزء منها 
كما يف جتربة حسن طلب  اللغوية   باألالعيب  أشبه 
يف ديوانه »آية جيم«، وأيضًا مبالغته يف التفلسف 
يف  كما  فلسفية  أسس  على  شعرية  عوامل  وإقامة 

ديواَنيه »زمن الزبرجد« و»سرية بنفسج«.
ى غياب املوضوع،  ونرصد يف هذا املضمار ما ُيسمَّ
واإلمعان يف القطيعة مع العامل اخلارجي، واالنكباب 
على الذات بهدف »كشف الذات وإضاءتها«، حبسب 
النص  هو جتريد  والواقع  القعود،  الرمحن حممد  عبد 
الغرض  ورفض  رسالته،  وتغميض  الوضوح،  من 
اخلمسينية  القصيدة  على  د  مترُّ يف   - االجتماعي 
والستينية - واالقرتاب من مفهوم أرنست فيشر بعدم 
االلتزام يف النص، وهو ما متاشى كثريًا مع مذاهب 
فاحلداثيون  الالوعي.  وكتابة  والسوريالية  الدادائية 
شوا  وهمَّ اللغوي  العنصر  أو  الكالمي  البعد  موا  ضخَّ
املضامني أو ما هو خارج الكالم، غري عابئني بأحوال 
البشر وال أسئلة التاريخ، فصارت حداثتهم متقهقرة 
احلداثة  التنويري:  املشروع  عن  وتوعويًا،  تارخييًا 
املبكرة )انظر: »فجوة احلداثة العربية« حملمود نسيم، 
الذي   ،)2005 القاهرة،  الفنون،  أكادميية  إصدارات 
اجملتمع،  مع  ملتحمًا  وأسئلته،  طرحه  واعيًا يف  كان 
مشغواًل بإشكالية النهضة، والتحديث، مثل جيل طه 

حسني ولطفي السّيد وأمحد أمني وغريهم.
4- غياب املنهجية النقدية الواضحة عن متابعة وتقويم 
قصيدة احلداثة عمومًا، ومجاعة »إضاءة 77« خصوصًا، 
رًا وناقدًا  ب نفسه مبدعًا ومنظِّ والغريب أن بعضهم نصَّ
م  النقدية غامضة، تقدِّ الكتابة  آٍن واحد، فجاءت  يف 
إلغازًا على إلغاز، فمن اخلطأ غياب الناقد املوضوعي 
املبدع  بني  الساعة:  ببندول  أشبه  عمله  يكون  الذي 
من  الشعري  وعامله  املبدع  وبني  جهة،  من  ومتلّقيه 

جهة أخرى.
لتجربة  الواعي  املتابع  اجلاد  النقد  غياب  وقد ساهم 
اإلبداعية  املسرية  إنضاج  عدم  يف   »77 »إضاءة 
لشعرائها، خاصة أن املناهج النقدية - وقتئذ - كانت 
ق  ال تزال تراوح ما بني التقليدية يف املنهج، والتعلُّ
منوذج  وال  النموذج،  أنهم  يرون  سابقني،  بشعراء 

بعده.
ويف الوقت الذي كان احلداثيون مُيعنون يف التجريب 
م أمنوذجًا  والتغريب، كان شاعٌر حبجم أمل دنقل يقدِّ
رائعًا يف الكتابة الشعرية املبتكرة وامللتزمة خبطاب 
ج والشاعرية،  خاٍل من الغموض، عالي اجلمال والتوهُّ

شعريًا  عاملًا  م  يقدِّ مطر  عفيفي  حممد  كان  وأيضًا 
مبتكرًا بغابة من اجلماليات والرؤى الواعية، النابعة من 
ثقافة عميقة، ودأب يف القراءة، وصرب على إنضاج 

التجربة.
النقاد  من  اجلديد  اجليل  كان  ذاته،  السياق  ويف 
واخلطاب  النقدية،  املناهج  بتحديث  منشغاًل  العرب 
النقدي العربي ككل، عرب التسابق يف ترمجة وعرض 
والتناص  والتفكيكية  والبنيوية  األسلوبية  مناهج 
مه  وغريها، وهو ما أبعدهم عن املتابعة احلثيثة ملا يقدِّ
كانت  الشعري،  عاملهم  وجلوا  وعندما  احلداثيون، 
خاصة  النص،  دراسة  بالشكلية يف  تعتين  مناهجهم 
البنيوية واألسلوبية، وهو ما زاد من غرام احلداثيني 
الشعري،  ج  التوهُّ حساب  على  الشكالنية  باجلماليات 
املتلقي  مستوى  إىل  والنزول  العالي،  والصدق 

املثقف وليس النخبوي املتعالي.
أيضًا، جاء اخلطاب النقدي املواكب متأخرًا، وعانى من 
غموض املصطلح )املرتجم( وخنبوية الطرح، والتعاطي 
بشكل جزئي مع الظاهرة وليس ضمن اإلطار الكلي 
حلركة الشعر العربي السبيعين، كذلك سيطرة الفردية 
النقدية، فغابت األطر اجلماعية يف  على املشروعات 
العمل، وصار املصطلح ُيرتجم مبفردات عديدة )انظر: 
»إشكالية تأصيل احلداثة يف اخلطاب النقدي العربي 
العامة  املصرية  اهليئة  باره،  الغين  لعبد  املعاصر« 
للمبدع  ُملغزة  كلها  وهي   ،)2005 القاهرة،  للكتاب، 
النقدية  الثقافة  الذي ال يعرف كنهها ألنه ال ميتلك 
اجلديدة، فبات األمر أشبه حبوار الطرشان: مبدع ملغز 
يف نصه، وناقد غامض يف طرحه، وقارئ بعيد غري 

عابئ.
ل على اخلطاب النقدي العربي يف هذه احلقبة  وُيسجَّ
املشروع،  هلذا  التأصيل  غياب  بعدها  وما  أيضًا 
زه عربيًا، فقد ُبيَن على أساس الرتمجة والنقل،  ومتيُّ
وعدم قراءة الثقافة الوافدة وفق األصول احلضارية 
العربية، ممعنًا يف الذوبان يف اآلخر/ الغرب حيث رأى 
فيه مركزًا مشعًا بالعلوم والفنون واملذاهب األدبية 

والنقدية، حبسب عبد الغين باره.

»جيل بال أساتذة«؟
ال شك أن جتربة »إضاءة 77«، اجمللة واجلماعة والتيار، 
أثارت الكثري من األسئلة، وحّركت الراكد، وجاءت يف 
زمن كانت الثقافة العربية يف مأزق إبداعي وفكري، 
وتتنازع الشعوب هزمية 1967، وانتصار 1973 املنقوص، 
ثم سالم زائف زاد من الفرقة العربية، وسط شعارات 
فكرية  وطروحات  الدمياغوجية،  من  اقرتبت  سياسية 
تنّوعت ما بني اليسار القومي واملاركسي، واليمني 
اإلسالمية،  التيارات  وصعود  والتقليدي،  النخبوي 
وكان هناك جيل مبدع جديد حيمل حساسية جديدة، 
إنكار  ز عن سابقيه وصل إىل درجة  التميُّ ورغبة يف 
األستاذية أو ما أطلقوا عليه »جيل بال أساتذة«، وهي 

مقولة مشكوك يف صدقها وواقعيتها.
كما ينبغي قراءة هذه احلقبة من زاوية التطّور الفيّن 
بني ما طرحه شعراؤها نظريًا، وما مارسوه والتزموا به 
إبداعيًا، خصوصًا أن نضجهم اإلبداعي جاء متأخرًا بعقد 
ميكن  فال  اآلخر.  البعض  لدى  وعقَدين  البعض  لدى 
قراءة هذه احلقبة اإلبداعية مبعزل عن السياق الثقايف 
ى القراءة  والسياسي واالجتماعي والذاتي، أو ما ُيسمَّ
الشاملة للشعر، الراصدة للمتغرّي والراسخ، واجلديد 

واملستهلك، واإلبداع والتقليد.
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جذور  هلم  من  خصوصًا،  عرب  نقاد،  هناك 
مستقبلية  تصوير  حياولون  ستالينية، 
مايكوفسكي وكأنها جمّرد مغامرة عابرة، أو 
طيش شباب. مع أن تصويرهم هذا ينمُّ عن 
جهٍل ُمطبق بوثائق احلقبة وكتابات مايكوفسكي نفسه 
جاء  ملا  مقصود  ببغائي  تكرار  كذلك  وهو  وسريته، 
تعترب  معاجم  الروسي؛  لألدب  الستالينية  معاجم  يف 
مل  وما  االشرتاكية  بالواقعية  عالقة  له  ليس  ما  كل 
تباركه البريوقراطية السوفياتية، بورجوازيًا أو رجعيًا 
بالذات، تعترب، يف هذه  أو رأمساليًا، و»املستقبلية« 

املعاجم، »طفلة اجملتمع الربجوازي العفن«!
عام  أي  عشرة،  اخلامسة  سن  يف  مايكوفسكي  كان 
هذه  ويف  البلشفي.  احلزب  إىل  انضم  عندما   ،1908
الثورية،  والكتابات  ماركس  إال  يقرأ  ال  كان  الفرتة 
د يف ما  وكان يكره األدب والشعراء؛ كراهية ستتجسَّ
اعُتقل  ما  الكبرية. وسرعان  احتقاره لألمساء  بعد يف 
يوَمني  بعد  ُأطلق  لكنه  معادية،  مناشري  توزيع  بتهمة 
وهذه  وثالثة  ثانية،  اعُتقل  أشهر  وبعد  سنه،  لصغر 
املّرة أمضى أشهرًا يف سجن انفرادي ألنه، وفق ما 
جاء يف سجالت الشرطة آنذاك، كان حيرِّض السجناء 
على التمّرد كلما سنحت له فرصة الذهاب إىل احلّمام، 
املراحيض أو املشي يف الرواق. وُأطلق سراحه عام 
السياسة  عن  بعدها  ى  ختلَّ أيضًا.  سنه  لصغر   1909
ليدخل معهد الفنون لكي يطّور موهبته كرّسام. لكن 
هذا االنتماء إىل احلزب البلشفي كان املدرسة األوىل 
وتكّونت  السياسي،  التحريض  فن  فيها  تعّلم  اليت 
لديه قناعة عميقة ال رجوع عنها بالشيوعية كحل وحيد 
يف  يقول  كما  أخرى،  ناحية  من  الروسي.  للمجتمع 
»سريته الذاتية«، أراد إبراز اجلزء الثاني من شخصيته؛ 
وجدانيته الغنائية. فحاول أن يكتب شعرًا، لكن كل 
حماوالته باءت بالفشل. ويف عام 1911، التقى، يف 
دافيد  الرسام  الروسية،  املستقبلية  بعّراب  املعهد، 
مشاحنة  وبعد  سنوات.  بعشر  يكربه  الذي  برليوك 
أراد  يوم،  وذات  محيَمني.  صديَقني  أصبحا  طالبية، 
مايكوفسكي أن ميازح برليوك، فأراه شذرات شعرية، 
برليوك... نظر  له. قرأها  بأن كاتبها صديق  وأخربه 
أنت...  إال  كاتبها  »ما  له:  وقال  مايكوفسكي،  إىل 
فقال  نعم.  مايكوفسكي:  فأجابه  كذلك؟«،  أليس 

مايكوفسكي  ففرح  عظيم«!  »شاعر  بأنه  برليوك  له 
بهذا اإلطراء، رغم أنه استغرب كيف ميكن أن يكون 
شاعرًا عظيمًا ومل يكتب قصيدة واحدة! وهكذا حتت 
التيارات األوروبية  الذي عرَّفه إىل  توجيهات برليوك 
بنفسه  برليوك  وأشرف  شعرًا،  يكتب  أخذ  احلديثة، 
على توجيهه شعريًا. يف كتابه »سريتي الذاتية«، مل 
الطول،  آخر بفقرة بهذا  يذكر مايكوفسكي أي شاعر 
بالعظيم و»أستاذي  برليوك  وبعبارات تقديرية تصف 
احلقيقي... إنه الرجل الذي صنَع ميّن شاعرًا... فرَض 
عليَّ كتبًا، كان يتحّدث وميشي بال توقف. مل يدعين 
أغيب عن نظره. كان يعطيين كل يوم مخسني كوبيكًا 
حتى أمتكن من مواصلة الكتابة دون أن أجوع«. وتأثري 
أدوات  مايكوفسكي  أخذ  حبيث  حاسم  أمر  برليوك 
احلقيقية.  الشعر  أدوات  هي  أنها  على  املستقبلية 
إذًا، مل يكن مايكوفسكي متأثرًا بالرمزية، ومل يكتب 
على غرارها قط. وهذه عالمة متّيزه عن سائر شعراء 
آخر،  أو  بشكل  هلم،  كانت  الذين  الروسية،  الطليعة 
دربة يف كتابة الشعر الرمزي، بل تعلموا كتابة الشعر 

وفق أدوات الشعر الرمزي. 
يف  شعريًا  ولَد  الذي  ملايكوفسكي  ميكن  كيف  إذًا، 
رحم املستقبلية، أن يعترب املستقبلية جمّرد شيء عابر! 
املستقبلية  بالتأثريات  تعج  حماضراته  أن  عن  ناهيك 
»كيف  حماضرته  من  املقطع  هذا  فمثاًل،  اإليطالية. 
عنربك  إمأل  »الكلمات.   :)1926( األشعار«  ُتكتب 
الكلمات،  أنواع  بكل  دماغك  مستودع  إمأل  باستمرار، 
امُلبتكرة،  االستعمال،  النادرة  ة،  املعربِّ الضرورية، 
عة... عليك مبعّدات املعمل وأدوات  ة، وامُلصنَّ املستجدَّ
العمل. قلم حرب. قلم رصاص. آلة كاتبة، هاتف، دراجة 
منّظمة،  كتابة  طاولة  الناشرين،  على  جبوالت  للقيام 
مظّلة للكتابة حتت املطر، مكان مساحته بالضبط بعدد 
اخلطوات اليت عليك أن تقوم بها عندما تعمل، صلة 
بوكالة الصحافة لكي تكون على علم مبا جيري، وإىل 
آخره، بل حتى غليون وسجائر«. وإذا صّح أن نقول 
بأن خليبنيكوف هو الذي أجنب املستقبالنية الروسية، 
فإنه من السهل جدًا أن نقول إن املستقبلية اإليطالية 

قد أجنبت أخريًا شاعرها الروسي؛ مايكوفسكي!
واآلن، إىل أمثلة أخرى تفّند كتابات اجلدانوفيني العرب 
بوقًا  اإليطالية  املستقبلية  انتهت  بينما  األشاوس: 

املستقبالنية  فإن  واإلمربيالية،  والفاشستية  للحرب 
الروسية طفقت تعمل من داخل اجلهاز البلشفي لتحقيق 
برناجمها الثقايف املضاد لكل ارتداد ثقايف. وسيلعب 
كّتاب  أن  ومع  هذا.  يف  كبريًا  دورًا  مايكوفسكي 
»الثقافة الربوليتارية« كانوا ينظرون بعني الريبة إىل 
املستقبالنيني، وكانوا حيذرون يف منربهم »املستقبل« 
من رواج الفن املستقبلي وكأنه هو الفن الثوري، فإن 
اجلهاز األعلى يف الدولة اجلديدة غضَّ النظر عن هذه 
اهلجمات، ووافق بأن ختتلط أفكار البلشفية الثقافية 
مهمة  مايكوفسكي  إىل  ُمسندًا  املستقبلية،  باألفكار 
اإلشراف على حترير جملة جديدة خاصة بإدارة التعليم 
أخرى،  ناحية  ومن  الكوميونة«.  »فن  عنوانها  الشعيب 
دعا أحد كّتاب الثقافة الربوليتارية امسه بسالكو، يف 
عدد ديسمرب، إىل االعتدال يف اهلجوم على املستقبلية، 
األشياء  بعض  استخدام  املمكن  »من  بأنه  موضحًا 
القّيمة من املستقبلية، لكنه من غري املسموح إلباس 
جسد الثقافة الربوليتارية بثياب مستقبلية«. على أن 
واألخري يف  األول  املرجع  هم  أصبحوا  املستقبالنيني 
التعليم  إدارة  جملة  حتولت  وهكذا  الفنية،  الشؤون 
كراهية  ُيشيع  رمسي،  شبه  مستقبليًا،  منربًا  الشعيب 
تفجري  »إن  بونني:  كتب  كما  القراء،  بني  املاضي 
وجه  على  من  وحذفها  القدمية  الفن  أشكال  وتهديم 
األرض... هلو حلم الفنان اجلديد، الفنان الربوليتاري، 
اإلنسان اجلديد«. ويف ندوة عن »املعمل أم املعبد«، 
ألقى مايكوفسكي حماضرة قال فيها: »إن ما حنتاجه 
ليس معبد الفن املّيت، حيث ترتاكم اإلنتاجات امليتة، 
وإمنا حنتاج إىل حمرتف حي للعقل اإلنساني. نريد فنًا، 
كلماٍت، وأعمااًل مصنوعة من الشوفان. ليست هناك أّي 
فائدة يف فن يومنا احلاضر. املواضيع واملناظر القدمية 
تتكّلم فقط على قيل وقال األثرياء والربجوازية. جيب 
مّيتة،  متاحف   - معابد  على  الفن  اهتمام  ينصّب  أال 
الرتام، يف  عربات  الشوارع، يف  يكون يف  أن  وإمنا 
وأكد  العمال«.  أحياء  ويف  احملرتفات،  يف  املعامل، 
التعبري  هي  »املستقبلية  أن  على  تلك  حماضرته  يف 
األشكال  أن  ذلك  الربوليتاري،  للفن  الوحيد  املالئم 
يف  اجلديدة«.  احلياة  عكس  على  قادرة  غري  القدمية 
مايكوفسكي  أخذه  الذي  الوحيد  املأخذ  إن  احلقيقة، 
على املستقبلية الروسية هو أنها مل تستطع إنتاج نثر 

كمؤّرخ  ذلك  على  من يعرتض  هناك  لكن  مستقبلي. 
املستقبلية فالدميري ماركوف. 

على أن البذور اخلبيثة يف رحم البلشفية، بدأت تنمو 
وتعلو شاكيًة من هذا الكره للماضي ومن هذه السيطرة 
املستقبلية على الفن الثوري، بل حتى املتفّتح الذهن 
لوناشارسكي، وزير الثقافة الذي كان متعاطفًا معهم، 
أخذ يشعر بالضيق من شعارات املستقبليني، خصوصًا 
)جيب  افتتاحية   - قصيدة  مايكوفسكي  كتب  عندما 
كتابة  ابتكر  من  أول  هو  مايكوفسكي  أن  ننسى  أال 
ديسمرب   15( الثاني  العدد  يف  شعريًا(  افتتاحيات 
1918(، حتت عنوان »إنه ملبكٌر أن نفرح«، يدعو فيها 
إىل هدم متاثيل املاضي املنتشرة يف الساحات، من 
بينها متثال »بوشكني وجنراالت الكالسيكية«. فأرسل 
جاء  التحرير  هيئة  إىل  غاضبة  رسالة  لوناشارسكي 
فيها: »مثة ميزتان يف جملتكم الشابة ترعبانين، وهما 
النزعات التدمريية حنو املاضي، وحماولة التكلم باسم 
نسمح  ال  إننا  الدولة...  باسم  وكأنه  معينة  مدرسة 
إىل  آدم  من  الفين  تراثنا  كل  بتقديم  رمسي  ملنرب 
ت  مايكوفسكي كمجّرد مزبلة جيب تدمريها...«. وردَّ
قارئ  بأنه  لوناشارسكي  فيها  ُتعريِّ  بافتتاحية  اجمللة 
رديء للشعر مبا أن نقده لقصيدة مايكوفسكي مبين 
على فهم َحْريفٍّ للغة القصيدة اجملازية. ويف احلقيقة 
إن املوضوع الذي تناولته قصائد مايكوفسكي الصغرية 
»حقائق  اليسارية«،  )»املسرية  اجمللة  يف  املنشورة 
و»على  مايكوفسكي«  رفاقية،  حتيات  »مع  مدهشة«، 
ذلك اجلانب« اليت كتبها ردًا على لوناشارسكي( كان 
فائدة فيه  املاضي ألن ال  »فن  حول ضرورة حماربة 
ال للمعامل، وال ألحياء املدينة العّمالية، وال للشوارع، 
مقال  ويف  ُيزال«!  أن  جيب  لذا  حيزنون...  وال 
متقّدمة  كطبقة  بالربوليتاريا  »ثقته  عّظم  الفن،  حول 
املتقّدم«.  قادرة على فهم وتقدير فن املستقبليني 
عنوانه  ماليفتش،  كازميري  الكبري  للفنان  مقال  ومثة 
»املعمار، صفعة يف وجه الفوالذ والكونكريت«، يدعو 
احلديثة،  للحياة  مالئم  املعمار  يف  أسلوب  إىل  فيه 
ورفض األشكال املتصلبة الشرايني اليت كان يتمّيز 
بها املعمار اليوناني القديم، كمحطة قطار كازان يف 
موسكو حيث، كما كتب، »ختجل القطارات عندما ترى 
بأن عليها أن تدخل مأوى للعجزة«! أما مؤسس مدرسة 
الشكليني شخلوفسكي، فقد كتب مقااًل يرفض فيه 
باألممية  الفنية  أعماهلم  لربط  املستقبليني  جهود 
لتحرير  بالضبط  كانت  وظيفتهم  دامت  ما  الثالثة، 
الشكل من احملتوى. فالفن، كما كتب شخلوفسكي، 
»كان دائمًا متحّررًا من احلياة، ولونه مل يعكس أبدًا 
لون العلم املرفرف فوق قلعة املدينة«... مهما يكن 
من أمر، فإن نقد الكّتاب الربوليتاريني االحتجاجي ضّد 
املستقبليني هو الذي انتصر، بل حتى لينني املعروف 
بذوقه الرديء للشعر، والذي سرعان ما كان ينام يف 
الكبار،  احلزب  وقادة  الشعرية،  مايكوفسكي  قراءات 
غلق  ومتَّ  املستقبليني...  من  امتعاضهم  عن  كشفوا 
اجمللة مطلع عام 1919. إّن الوحيد الذي كان نقده أكثر 
»ألنها  الذي الَم املستقبلية  موضوعية هو تروتسكي 
تنطوي على رفض مبالغ فيه للماضي...«، موضحًا: 
»حنن املاركسيني، نعيش على التقاليد، وكثوريني، 
قطيعة  إن  املاضي...  على  االعتماد  عن  نكّف  مل 
املستقبليني مع املاضي ما هي إال عاصفة يف العامل 
تيوتشيف،  القائمة على بوشكني،  لألنتلجسيا  املغلق 
بريوسوف، باملونت وبلوك، واألنتلجسيا هذه ماضوية 

ليس بسبب أنها ملّوثة بتبجيل خرايّف ألشكال املاضي، 
بل  جديدة.  أشكال  إىل  يدعو  ما  هلا  ليس  ألن  وإمنا 
ليس هلا، بكل بساطة، أي شيء تقوله. فهي تعيد 
جديدة.  بالكاد  هي  بكلمات  القدمية  املشاعر  وتكّرر 
وقد أحسن املستقبليون باالنفصال عنها. لكن جيب 
كونّي«. ٍر  تطوُّ قانوِن  إىل  القطيعة  هذه  حتويل  عدم 
سيعاود مايكوفسكي حماولة التوفيق بني املستقبلية 
اليت  اجمللة  حول  حلقة  بتأسيس  وذلك  والبلشفية، 
اليسارية  »اجلبهة  عنوان  حتت   1923 عام  سها  أسَّ
الشابة،  الطليعية  أطياف  كل  فضّمت  للفنون«. 
إىل  الداعني  بني  سجاليًا  منربًا  أصبحت  أنها  حتى 
التاسع  القرن  واقعية  تقليد  وإىل  بروليتارية  ثقافة 
نشرت  معارضة.  مستقبلية  نظر  ووجهات  عشر، 
دراسات قّيمة من وجهة النظر املستقبلية جلاكوبسن 
وشخلوفسكي واللغوي املاهر أوسيب بريك، املعروف 
عنه أنه بقي صديقًا وفيًا ملايكوفسكي رغم علمه بأن 
عالقة غرامية وشيجة جتمع بني زوجته ومايكوفسكي، 
وسنأتي على وفائه يف ما بعد. لكن اجمللة ُأغلقت بعد 
العدد السابع عام 1924. ثم أحياها مايكوفسكي عام 
للفنون«،  اجلديدة  اليسارية  1927 حتت عنوان »اجلبهة 
الفرتة  هذه  ويف  واحد.  عام  بعد  أيضًا  ُأغلقت  وقد 
باريس  كان يف  عندما  مايكوفسكي،  تعّرف  بالذات، 
عام 1928 إىل مهاجرة روسية بيضاء فوقع يف غرامها، 
طلب منها أن تعود معه إىل موسكو، لكنها رفضت 
طلبًا  م  قدَّ  1929 عام  إليها،  اشتاق  وعندما  العودة. 
للسفر إىل باريس، لكن السلطات السوفياتية رفضت 
منحه تأشرية خروج. حاول أواخر 1929 جتميع أصدقائه 
اها »جبهة الفن الثورية« وأن تكون  يف جبهة جديدة مسَّ
لكن املشروع  مقاربات غري سياسية.  انطالقها  نقطة 
ُأجهض يف مهده. عندها طلب الدخول يف احتاد كّتاب 
طلبه،  على  ظ،  بتحفُّ االحتاد،  وافق  الرمسي،  روسيا 
موضحًا على لسان أحد قادته: »بأن مايكوفسكي ميّثل 
عنصرًا مالئمًا لالحتاد، فعلى الصعيد السياسي، برهن 
على والئه للربوليتاريا، لكن هذا ال يعين أننا سنقبل 
بقدر  لذا سُيقَبل  النظرية،  )املستقبلية(  خلفياته  كل 
ما يتخلَّص من هذه اخللفيات. واالحتاد سيساعده يف 
ذلك«. لكن مايكوفسكي صرَّح قائاًل: »حنن ال ندين 
اليت  الكارثة  أن  غري  كمستقبليني«.  املاضية  أعمالنا 
ستؤمله هي أن مسرحيته »احلّمام« اليت بدأ عرضها يف 
30 كانون الثاني 1930 قد ُقوبلت بردود فعل سلبية 

من قبل اجلمهور والنقاد معًا، وفشلت فشاًل ذريعًا.
إذًا، مل يبَق أمام مايكوفسكي سوى مسدسه، وهكذا 
انتحر، يوم 14 نيسان 1930، برصاصة يف القلب. ال أحد 
يستطيع إعطاء سبب دقيق النتحاره. هناك من يعتقد، 
كإيليا أهرنبورغ، بأن انتحار مايكوفسكي حدث نتيجة 
لعبة الروليت الروسي، فمسّدسه كانت فيه رصاصة 
واحدة وهذا عني ما جيري يف هذه اللعبة اليت تنطوي 
يقوم  ثم  املسّدس،  يف  واحدة  رصاصة  وضع  على 
الالعب بتدوير األسطوانة مرات عّدة حبيث ال يعرف ما 
إذا كانت الرصاصة سُتطلق أم ال، وحظ الالعب فيها 
واحد من ستة. وهناك من يعتقد بأن انتحاره هو تعبري 
عن احتجاجه العميق على تصاعد البريوقراطية املميتة 

اليت غرق فيها اجملتمع السوفياتي.
بل  أخرى،  تلو  سنة  يتالشى  امسه  أخذ  موته،  بعد 
اًل باسرتناك  ل من أهميته مفضِّ حتى بوخارين راح يقلِّ
الكّتاب  مؤمتر  يف  ألقاها  اليت  حماضرته  يف  عليه، 
السوفيات عام 1934. لكن، ذات يوم من عام 1936، 

جترأ صديقه الويف أوسيب بريك على تقديم شكوى 
إىل ستالني حول جتاهل مايكوفسكي جاء فيها: »كان 
موهبة يف  واألكثر  شاعر  أفضل  ويبقى  مايكوفسكي 
وجد  أنه  التاريخ  مفارقات  ومن  السوفياتي«.  عهدنا 
مجلته  فأخذ  صاغية،  أذنًا  الطاغية،  ستالني،  لدى 
وأضاف عليها: »إن الالمباالة بذكراه وبأعماله جرمية«، 
إىل  شاملة  اعتبار  إلعادة  كبيان  )اجلملة(  عت  ووزِّ
الذي كان يكرهه  الشاعر،  ُرفع  مايكوفسكي. وهكذا 
مصاف  إىل  ستالني،  حول  امللتفني  املثقفني  مجيع 
دت له التماثيل يف ساحات وحدائق  العظماء حبيث ُشيِّ
االبتدائية،  املدارس  السوفياتي، وُفرض يف  االحتاد 
كانسات  وعلى  القطار،  حمطات  على  امسه  وُأطلق 
األلغام والدبابات والشوارع... حبيث وصف باسرتناك 
عملية إعادة االعتبار هذه كاآلتي: »جرى تروجيه إجباريًا 

كما حصل للبطاطس يف عهد كاترين العظيمة«.
ما يستوقف أنَّ مشكلة مايكوفسكي تكمن يف فشله 
حياته  نا  مكوِّ هما  متناقَضني  عنصَرين  بني  بالتوفيق 
شاعرًا،  منه  صنعت  اليت  املستقبلية  األساسيان: 
والبلشفية اليت جعلت منه مناضاًل وحمّرضًا إىل النهاية. 
إخالصًا  للبلشفية  مايكوفسكي خملصًا  كان  سياسيًا، 
ذ - وإن على طريقته  جعله يف كثري من األحيان ُينفِّ
اخلاصة - وصاياها. ويف هذا الشأن، يقول الشاعر 
أخربه  إن مايكوفسكي  نيكوالي أسيف، يف مذكراته، 
بأنه لو طلبت منه اللجنة املركزية أال يكتب شعرًا إال 
على الوزن اإلياميب، لوافق! كان مايكوفسكي أيضًا 
مستقبليًا حتى يف املناسبات السياسية، ورمبا كان أكثر 
وفاء من أصدقائه مجيعهم ملبادئ املستقبلية جبوهرها 
الكلمات،  حنت  املدينية،  احلياة  والروسي:  اإليطالي 
وامليتافيزيقيا،  اجلمالية  للمذاهب  املضادة  النزعة 

احلماسة للتكنولوجيا، وكره املاضي:
»إّن كلَّ ما ُأجِنَز

أكتُب عليه: ال شيء.

ال أريد أن أقرأ شيئًا
أبدًا.

الكتب؟
وما نفع الكتب!« )من »غيمة بسروال«()*(

)*( استغربُت ترمجة حسب الشيخ جعفر لعنوان قصيدة 

مايكوفسكي بـ»غيمة يف بنطلون«، بينما املعنى املقصود 
»غيمة مرتدية بنطلونًا«، أي »غيمة ببنطلون«... أهلذا احلد 

اللغة  يف  اجلر  حرف  معاني  جعفر  الشيخ  حسب  جيهل 
من  كاملًة  مقاطَع  بأنه حيذف  ناهيك  منها؟!  يرتجم  اليت 
منها  حذف  اليت  الفقرات«  »مزمار  كقصيدة  القصائد... 
الفصل األول، األقوى يف القصيدة، ألن موضوعه اهلل... 
وأيضًا حذف األبيات اخلمسة األخرية من قصيدة »مع ذلك« 
ألن موضوعها أيضًا اهلل. أما يف ترمجته لسريج يزنني، 
»ابن  يزنني  عنوان  فمثاًل  املرتجم احملتشم،  دور  فيلعب 
»اجلرو«!  جعفر  الشيخ  حسب  بفضل  يصبح  الشرموطة«، 
و»اعرتافات أزعر« يصبح »اعرتافات صعلوك«! وطبعًا هناك 
فرق شاسع بني »صعلوك« و»أزعر« وخصوصًا عند يزنني 
الذي كان ُيعترب بنظر النقاد آنذاك شاعرًا أزعر، ومن هنا 
 ،vagabond وليس voyou جاءت الرتمجة الفرنسية، مثاًل
مقّدمات  أما   .vagabond وليس   hooligan واإلنكليزية 
جعفر للشعراء الروس فتعطي انطباعًا أننا أمام ستاليين 
كـ»الذرووية«،  حركات  حبيث  اجلاهلية،  عصر  من  م  ُمعمَّ
»املستقبلية«، »الصوريون« جمرد حركات عابرة ال قيمة هلا، 
بينما هي اليت بقيت حّية إىل اليوم من األدب الروسي!

مايكوفسكي،

رسم: ديفد ليفاين.



صادق  أوليٍّ  مديح  بتقديم  مقاليت  سأبدأ 
لكتاب حممد غازي األخرس »خريف املثقف يف 
العراق« )دار التنوير، 2011(، دون أن يعفي 
ذلك من قراءة مالحظاتي النقدية التالية عنه، 
اجلديرة  الكتب  من  فهو  سردياته،  لطبيعة  املناهضة 
ق  بالقراءة. عمل متماسك، مكتوب بلغة ناصعة، وموثَّ
إىل حد ما، ويقرتب كثريًا من املناطق احلساسة اليت 
يتحرك فيها املثقفون العراقيون. وهو أيضًا مشدود 
إىل أطروحته األساسية بطريقة منهجية دون أن ينحرف 
أفكاره  تسند  ألغراض  إال  أخرى  مواضيع  إىل  عنها 
وتدعمها. كتاب مكتوب بهذا التوتر الداخلي الذي ال 
الكتابات  تلك  خصوصًا  دونه،  من  كتابة  ألي  معنى 
الباحثة  للذات  والغياب  بالربود  املصابة  األكادميية 
اليت كأنها ختاف من حرارة الفكر ملصلحة املوضوعية 
لة على قياس جامد. النزعة السردية اليت تسم  املفصَّ
مها  الكتاب ال جترح مشروعه، أو أحّقية الرواية اليت يقدِّ
لو  حتى  أو  تفاصيلها،  يف  أو  بشأنها  اختلفنا  مهما 

رفضنا عناصرها التأسيسية.
مثة يف كتاب األخرس نزعة سردية بارعة، حبيث ميكن 
الزعم أن الكتاب يندرج أيضًا يف إطار تلك السرديات 
الكربى، تلك املرويات اليت طاملا أشار إليها وانتقدها 
ت تسميتهم يف العراق لسبب  بعض أو كل الذين متَّ
أجهله باألكادمييني اجلدد. لنقل أواًل مالحظات سريعة 
عن طريقة َفْهم بعض النقد العربي ملفهوم السرديات 
هلا  عرضنا  أن  سبق  اليت  املالحظات  وهي  الكربى، 
والسرديات  الكربى  »السرديات  مقالتنا  يف  ع  بتوسُّ

الصغرى«.
الكربى  السرديات  مفهوم  أن  اليوم  واضحًا  صار 
 Meta« أو املا ورائيات السردية »Grand Narratives«
مجاعٍة  برؤيِة  ق  يتعلَّ ثقايف  تنميط  هو   »Narratives
لغريها  ولرؤيتها  وتارخيها  لعناصرها  اجلماعات  من 
من اجلماعات. ووقع االعتقاد أن املفهوم أقرب إىل 
»اخليال األعظم« لألمم عن ذاتها وإرثها الثقايف، رغم 
أن املفهوم قد صيغ بُأُطٍر معرفية باردة تبدو معطياتها 
خمتصراٍت موضوعية لشأن عام، وكأنها مصاغة للتعبري 
عن اللحظات الكبرية لألمة أو لشرحية منها وبداهاتها، 
د عرب ألف سبيل سردياتها  هلذا لسبب حتتفظ األمم وتؤبِّ
روايتها  تروي  حبيث  القلب،  على  العزيزة  الكربى 

الفريدة عن نفسها وعن غريها. لقد صاغت كل ثقافة 
تصّورًا معّينًا يتعّلق بالتاريخ وباآلخر، ثم فرضت هذه 
الرؤية يف حلظة من اللحظات عرب سلطة ما، مثلما فعل 
األبيض لوقت طويل بشأن األسود، واحملتل امُلستعِمر 
بشأن امُلستعَمر، والرجل بشأن املرأة، واحمُلرِّر بشأن 
ر، وما إىل ذلك. والعكس صحيح متامًا: النسوية  احمُلرَّ
االحتالل،  إزاء  االستقالل  وحركات  الذكورية،  بشأن 

واملادّي بشأن الروحانّي... إخل. 
باحلكاية  الكربى  السرديات  يقارب  ليوتار  ويكاد 
احلديثة  اجملتمعات  أن  ويرى  مة.  امُلتوهَّ األسطورية 
بعد  ما  يف  يرى  بينما  السرديات،  هذه  على  تعتمد 
تستلهم  هنا  من  الكربى.  للسرديات  نقدًا  احلداثة 
رأيه،  حسب  احلداثة،  بعد  ما  وممارسات  نظريات 
الريبة إىل معنى األشياء  منطلقاتها وهي تنظر بعني 
والتاريخ والغايات. ما بعد احلداثة ديكارتية مبعنى من 
تفكيك  ما. جيب  بسردية  األمر  يتعّلق  عندما  املعاني 
تريد  وما  وما ختفيه  متناقضاتها  إىل  والنظر  األخرية 

قوله على وجه الدقة.
إن هذا التفكيك وتلك الريبة من السرديات )الكربى( 
نها - واليت  ال يعين، حسبما نرى، أن العناصر اليت تكوُّ
يها: السرديات )الصغرى( - غري موجودة  ميكن أن نسمِّ
موضوعيًا. ليست السرديات الكربى ختّياًل أدبيًا صرفًا 
وال شطحًا تارخييًا وال اختالقًا للجغرافيا أو لألحداث. 
هكذا ميكن  هلا.  منّمطة  قراءة حمّددة،  ببساطة  لكنها 
أقرأ بصفيت فرنسيًا مغزى معركة واترلو بطريقة  أن 
تأويلية ختتلف عن طريقة اإلنكليزي، وبإمكاني تأويل 
واقعة اجلمل بصفيت عربيًا مبغزى مغاير عما لو كنُت 
قراءتها  ميكنين  مسلمًا  بصفيت  وحتى  مستشرقًا، 
يف  والروحية.  العقائدية  لتصّوراتي  وفقا  بطريقَتني 
عدم  ينكر  وال  الواقعَتني  ينفي  أحد  ال  احلالَتني  كلتا 
حدوثهما لكنه سيقرأهما انطالقًا من سردياته الكربى 
ثقافته  يف  سلفًا  لة  واملتشكِّ البداهة  مقام  املمنوحة 
العراق  تاريخ  يقرأ  أن  ميكن  أيضًا  وهكذا  ووعيه. 

الثقايف البعيد والقريب، وسجاالت مثقفيه.
الوقائع  تبدو  العربية  النقدية  الكتابات  بعض  يف 
السرديات  مصاف  يف  موضوعة  الصغرى،  نفسها، 
الكربى. يقع الشك ليس بالغايات والدالالت اخلارجة 
كربى  تصري  الصغرى  نفسها.  هي  بها  لكن  منها، 

ويصري االلتباس شديدًا. سوف خنرتع ليوتار افرتاضيًا 
بالداللة  يتعّلق  الشك  مبدأ  كتاباته.  له يف  وجود  ال 
به وليس حبقيقة  الوقائع  نؤّطر  الذي سوف  واإلطار 
على  ُقوربت  لقد  األيديولوجي.  بالبعد  أي  الوقائع، 
وُفهمت  باأليديولوجيات.  الكربى  السرديات  الدوام 
مداَورة على أنها رديٌف وصنو لأليديولوجيا اليت تقوم 
بقراءة قسرية للواقع وللذات ولآلخر. ومثلما ال ينفي 
ُيعيد تفسريه، الويًا عنقه  إمنا  الواقع  الوعي املؤدجل 
إمنا  الواقع  الكربى  السرديات  تنفي  ال  رمزي،  بعنف 

تعيد شحنه بالدالالت الثقافية املرغوب بها. 
املمنوح  املعنى  خيتلط  العربية  الكتابات  بعض  يف 
التشكيك  إىل  وُيصار  نفسها،  بالوقائع  للوقائع 
تقديم  تعيد  سحرية  نقدية  خلطة  ضمن  كليهما  بهما 
االلتباس،  من  النوع  بهذا  الكربى  السرديات  موضوع 
وكأنه نفي للموضوع والتاريخ واأليديولوجيا، وخاصة 

استبعاد كامل لإليطيقيا. 
لو أننا حاججنا، من الوجهة املنطقية الصرف، بالطريقة 
الكربى،  اآلتية: إن من يعرتض على مبدأ السرديات 
االعرتاض  ممكن  معينة،  سردية  بدوره  م  يقدِّ سوف 
دّوامة  يف  نسقط  فلسوف  دواليك،  وهكذا  عليها، 
السرد ونقيضه ثم نقيضه. من هذه  ال متناهية من 
ينتفي  العقل،  من  القصوى  احلدود  وعلى  الناحية، 
نفسها  السّلة  يف  لتوضع  املوضوعي  العامل  منطقيًا 
تقريبًا سرديات هتلر للتاريخ وفوكوياما وابن خلدون 
ومهدي  عفلق  ميشيل  والطربي،  احلصري  وساطع 
»املقبولة«  السرديات  تصري  أخرى  جهة  من  عامل. 
ش  يف بعض اخلطابات النقدية هي فقط رواية املهمَّ
)النسوي واألسود واملستعَمر...(، امُلستبَعد من نطاق 
أو  معرفية  سلطة  عرب  املهيمن  القوّي  السارد  عمل 
سياسية أو جنسانية. إذا تابعنا بعض القراءات العربية 
احلرية  يف  نسقط  فإننا  الكربى،  السرديات  ملفهوم 
النامجة عن غياب املعيار الثقايف أو األخالقي، ألن من 
الصعوبة مبكان أن نضع على مستوى واحد، من الناحية 
التارخيية واملوضوعية واألخالقية، النازية واملاركسية 
واملذهب العلمي والقومانية العربية والوعي السلفي 
م كّلها قراءات تأويلية متفاِرقة  املتطّرف... اليت تقدِّ
نة كبرية قابلة  لألمر نفسه، أي للتاريخ الذي هو مدوَّ

متامًا للتأويل.

أنواع  مجيع  مع  بالتعامل  القائلني  ينقص  ما  لعل 
»الال  من  تقريبًا  نفسه  باملستوى  الكربى  السرديات 
املوقف  أو  اإليطيقي،  البعد  ليس سوى  مصداقية«، 
فاملثقف  معّينة.  حامسة  تارخيية  حلظة  يف  املطلوب 
وضمري  موقف  من  انطالقًا  احلياة  بقضايا  املشتبك 
ني سوف يوضع يف خانة واحدة مع  ني وأخالقيَّ تارخييَّ
بأحابيل  املثقف  هذا  وسرُيمى  والقوماني،  السلفي 
مروياته املشكوك بها هي نفسها أو املنظور إليها يف 

إطار من النسبية التارخيانية.
غازي  حممد  بكتاب  كّله،  أو  جّله  أعاله،  األمر  يتعّلق 
وقائَع  م  يقدِّ األخرس  أن  فيه  شك  ال  فما  األخرس. 
موثقة أو سرديات صغرى، لكن منتقاة بشكل ذاتي، 
تبئري  البداية  تنتوي منذ  مقروءة ضمن سردية كربى 
ليست  العراقي،  املثقف  عن  واحدة  حمّددة  فرضية 
زاهية البّتة، قلما يأخذ املؤلف فيها باالعتبار حلظات 
وأخطاءها   - احلامسة  الصراع  توتَر حلظات  أو  التاريخ 
ومثالتها وقسوتها - باحلسبان. هكذا سيبدو لألخرس 
اللحظات  تلك  من  حلظة  يف  العراقيني  املثقفني  أن 
خة كانوا على منت مركب سكران كما يقول يف  املدوِّ
مقّدمته، وهي استعارة عن فرضيته األساسية. ولعل 
على مجيع  مه قسرًا  ُيعمِّ بعينه  جيل  مركب  هو  مركبه 
سجاالت  فإن  احلقيقة  ويف  العراقية.  الثقافة  أجيال 
ومقدار  قسوتها  كانت  مهما  العراقيني  املثقفني 
أمنلة  قيد  ختتلف  ال  فيها  وانشطارهم  مثالتهم  درجة 
اللحظات  مثاًل يف  الفرنسيني  املثقفني  سجاالت  عن 
بالغة الصعوبة يف تاريخ فرنسا االجتماعي والسياسي 

والعسكري. 
 ،2008  -  1990 األخرس،  بها  يهتم  اليت  الفرتة  إن 
ما  مباشرة  حروب  معطف  من  اخلارجة  الفرتة  هي 
مباشر  بشكل  وطأتها  العراقيون حتت  املثقفون  زال 
وبقسوة. وهنا أمر يربِّر املقاربة مبواقف مثقفي فرنسا 
أثناء حرب اجلزائر أو احلرب العاملية الثانية. مثة أعمال 
اجلزائر«،  وحرب  الفرنسيني  »املثقفني  عن  عديدة 
وتصفية  احلادة  والسجاالت  الصراعات  عربها  نتابع 
احلسابات بالغة القسوة بينهم. هناك أيضًا كتاب بيري 
فريديريك شاربنتييه )مواليد 1969؛ أي بعمر األخرس( 
 »1940  -  1930 العجيبة  الفرنسيني  املثقفني  »حرب 
يتحّدث فيه عن سنوات االحتالل النازي اليت اعُتربت 
بشكل عام صفحة بيضاء يف التاريخ الثقايف للقرن 
بدايات  املثقفون  تعاطى  كيف  ويشرح  العشرين. 
احلرب العاملية الثانية. وعند اندالع احلرب كيف ارتدى 
حتى رجال الدين الزيَّ العسكري وعاشوا لشهور تسعة 
عند خسارة  استكانوا يف مخود  ثم  القتال  جبهة  عند 
الدعاية  أشغال  االنهماك يف  يبدأوا  أن  قبل  فرنسا. 
اهلرمسية  النربات  حيث  بلدهم  ملصلحة  واملعلومات 
بعض  خطابات  يف  اللحظة  لتلك  املناسبة  غري  أحيانًا 
قادتهم، وحيث موضوعات الدعاية غري مفهومة أحيانًا 
أخرى من حيث حتديد مفهوم العدو أو عند إعالن ُبطالن 
اليت ختوضها  احلرب  أهداف  أو شرح  املوقف احملايد 
فرنسا. املثقفون الفرنسيون الذين مل يكونوا واثقني 
األفكار  سجال  يشحنون  كانوا  حينها  أنفسهم  من 
الرمسي  اخلطاب  كان  بينما  الشخصية،  بانقساماتهم 
سلمية  متنافرة  اجتاهات  بني  التناقضات  يستحثُّ 
باإلمكان حتقيق  يكن  جرمافونية، مل  وحتى  وشيوعية 

احتاد مقدَّس بني أفكارها عند نهاية احلرب.
مثة أيضًا كتاب آالن مانس »تاريخ سياسي للمثقفني« 
ه مؤلفه بأسئلة ساخنة  الصادر عام 2010 الذي يستهلُّ

من قبيل: ملاذا شرع املثقفون الفرنسيون خالل عقود 
خيوضون  ملاذا  خاطئة؟  بطريقة  فأكثر  أكثر  بالتفكري 
غالبًا معارَك موسومًة بشكل متزامن بالنزعة اإلنسانية 

واهلذيان األيديولوجي؟
يف  غريهم  عن  بدعًا  العراقيون  املثقفون  ليس 
نهاية حروب العراق الطاحنة اليت اختلط فيها الكالم 
وإْن  احلادة،  املتناقضات  فيها  واجتمعت  بالصراخ، 
لالنتباه.  مدعاة  املثقفني  أطياف  بني  الفوارق  ت  ظلَّ
كانت رواية مثل رواية األخرس تستوجب وضع اجلميع 
يف املقام ذاته، خاصة خلط االجتاهات القومية العربية 
من  تصدر  تقريبًا  أنها  واعتبار  اليسارية  باحلركات 
عينها،  الرّداحة  املتشّنجة  والروح  اإللغائية  احملركات 
ثم النظر إليها وكأنها أمر واحد أو نسختان من الوعي 
نفسه. وبالطبع فمن البديهي أن ينسلخ الباحث قدر 
استطاعته عن التّيارات واالجتاهات السياسية والروحية 
املهيمنة على العصر الذي يدرسه. لكن شرعية هذا 
آخر.  شيء  السياقية  واملوضوعية  شيء  االنسالخ 
فهذان االجتاهان مل يكونوا نسخَتني لوعي متماثل وإْن 
صدرا إجباريًا من سياق سوسيولوجي وقيمي عراقي 
واحد ميكنه أن يقرتح نظرية التطابق الواهمة بينهما. 
لنقل بوضوح ال لبس فيه إن من العجب العجاب أن 
ة نفسها، مهما  ُيوضع البعثيون والشيوعيون يف السلَّ
الشيوعيني  أليديولوجيا  ورفضنا  نقدنا  ة  حدَّ كانت 
واإليطيقيا  العدالة  مفهوم  ُيستبعد  هنا  العراقيني. 
يف دروس الثقافة العراقية وفلسفتها، وهو أمر بالغ 
األهمية واخلطورة. أمر مل يقله األخرس صراحة، لكنه 
يشفُّ بني ثنايا سطوره بعدما قيل قبله مئات املرات 
يف الكتابات النقدية والشعرية والسياسية العراقية.

تعاَمَل األخرس مع املثقفني العراقيني، ممن وصفنا 
أعاله وممن مل نذكر من األصناف كلها )عدا البعض 
أبناء  من  ألنهم  رمبا  ما،  لسبب  املستثنى  القليل 
جيله(، بصفتهم كتلة شبه متشابهة تصدر عن النوازع 
وما  ُتذكر.  كبرية  فوارق  دون  من  عينها،  لة  املتأصِّ
لن جيد  بهم  امُلستشَهد  الكثري من  فإن  فيه  ال شك 
اليت  أو  ذاته،  عن  يأملها  اليت  الصورة  الكتاب  يف 
اقرتحها لنفسه عرب أعماله، بل سيجدها قد اخُتصرْت 
إىل حمض استشهادات خملوعة عن سياقاتها، وذلك 
إذا مل تكن قد  الكتاب،  الباحث فرضيات  ز  لكي يعزِّ
حاالت  يف  مثة  األحيان.  بعض  يف  ملصلحتها  مت  ُقلِّ
ة أيضًا مروّية انتقائية تتعامل، سلبًا يف الغالب،  عدَّ
والنقدية  اإلبداعية  اآلثار  مع  تتعامل  وال  األمساء  مع 
والسياسية  اإلنسانية  باملواقف  دون شك  املوصولة 
لتلك األمساء، من فيصل لعييب، إىل سامي مهدي، 
األثر  معرفة  إن  اجلبار.  عبد  بفاحل  انتهاء  وليس 
عندما  إليه  اإلشارة  أو  والفكري  والنقدي  اإلبداعي 
يستوجب األمر كان مبقدورها إقامة موازنة داخلية مع 
األفكار الساخنة املستشهد بها لتلك األمساء الكثرية 
بشكل  اقتطف  األخرس  لكن  القراء.  أمام  املعروضة 
اب املذكورين استشهادات  انتقائي غري علمي من الكتَّ
ال  ما  مريب  بشكل  مستبعدًا  فحسب،  فرضيته  ز  تعزِّ
منا هنا العشرات من األمثلة  زها. ولوال اإلطالة لقدَّ ُيعزِّ
عن هذه االنتقائية التلفيقية لالستشهادات يف ثنايا 
الكتاب. هنا مثة حتايل منهجي، فبالقدر الذي يبدو فيه 
حتليل األخرس مسنودًا بالشواهد والتنصيصات، يظل 
الشك يساورنا عن طبيعة وغرض إدراج استشهادات 
بعينها واستبعاد غريها من املؤلف الواحد نفسه الذي 

يستشهد األخرس به!

ملفهوم  مهووس  رفض  من  األخرس  كتاب  ينطلق 
وكأنه  ملتبس،  بشكل  ُيستخدم  الذي  »األيديولوجيا« 
نفسه  عن  يدفع  أن  حماواًل  والشتيمة،  العار  رديف 
ة أخرى  وعن جيله تهمة التأدجل املقيتة الغامضة. مرَّ
األيديولوجيا بصفتها سردية كبرية ملصلحة  ُتستخدم 
الربهان على السرديات الصغرية يف كتاب األخرس، 
نقل  مل  إذا   - نقد  يف  ودائمًا  فقط،  موّجهة  لكنها 
ضد - أيديولوجيا اليسار وحده وبامتياز، وليس ضّد 
خة أو  أيديولوجيا »البعث« مثاًل أو أفكار القبيلة املرتسِّ
اليت  األخرية  هذه  اليوم.  السائدة  الدينية  التّيارات 
املاكرة  امللّحة  بالطريقة  األيديولوجيا  تهمة  عن  مترق 

ه بها للشيوعيني، بقدرة ساحر بارع! اليت ُتوجَّ
وألننا ال نستطيع هنا استعادة أفكارنا بشأن االلتباس 
األيديولوجيا،  عن  تقال  اليت  ة  واخلفَّ العربي  النقدي 
وأيديولوجيا«  »شعر  مقالتنا  على  القارئ  حُنيل  فإننا 
لعلها   )2008 آب   1 السادس،  العدد  )»الغاوون«، 

تضيء طرفًا من املشكلة.
ما عدا ذلك فإن كتاب األخرس يقع يف جهد القراءة 
النقدية املتفّحصة اليت ال تزوغ عن مراميها أو تساوم 
بًا أرشيفه  عليها، مواظبًا بعناد على تطبيق منهجه مقلِّ
منذ  استشرفها  حادة  نقودًا  ع  توقَّ وإن  حتى  الثمني، 
الصارمة  املمنهجة  قراءته  إن  يقول.  ما  على  البداية 
الن استمرارًا لألعمال  وسعة معارفه يف هذا العمل تشكِّ
الثقافية السجالية امللتاعة يف الثقافة العراقية حتى 
وأن تطّلع يف كتابه احلالي إىل تلك األعمال السجالية 
أخرى  مرويات  مت  ُقدِّ بعدما  إذ  والقلق.  الريبة  بعني 
م  سابقًا لفرتات وحقب من تاريخ العراق الثقايف يقدِّ
الثقافية  املخاطرة  روح  فيها  مضادة  مروية  األخرس 
اجلّدة  من  الكثري  وفيها  مثقف،  لكل  تتهّيأ  ال  اليت 
للمثقفني  اجملن  ظهر  قلب  لقد  والنبل.  والطرافة 
العراقيني وأظهر هلم الكثري من هفواتهم بعد فرتات 
زهوهم وتبخرت أجياهلم اليت طالت كثريًا من دون نقد 
داخلي هلا. إنه ميارس عنفًا رمزيًا من منط نقدي مع من 
َسِئم من عنفهم الرمزي والبالغي الذي كان عنصرًا من 

العناصر اليت أوصلت البلد إىل ما وصل إليه.
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ليست سيئًة نظرّية »الفن للفن«، اليت حلقها 
إذ  النافع،  الفهم  وسوء  احليف  من  الكثري 
بفضله مّت استبعاد كّل شبهة اتفاق مع نظرية 
شّحة  مثة  وتأليفًا.  تنظريًا  للمجتمع«  »الفن 
تأويل وفقر داللة يف صياغة »الفن للمجتمع« األدبية. 
يفضح  األدب،  إىل  صلة  بعميق  ميت  ال  مباشر  قوٌل 
ريه. بل وُيهني الشعب، اجلهة اليت  أحادية ثقافة ُمنظِّ
ه إليها، ألنه يفرتض سطحية عقله اليت تتجاوب  يتوجَّ
مع املباشر، الكاره للتأويل واالستنتاج. أدب الواقعية 
االشرتاكية، وكأن األدب الذاتي ليس اجتماعيًا. وهل 
يوجد أدب اجتماعي، وآخر غري اجتماعي؟ يتشّكل العامل 
إدارة  من فنون عّدة، واحدة منها األدب، هناك فّن 
املرأة، فّن إدارة الشهرة، فّن االستقامة وفن التحايل. 
باختصار، فّن إدارة احلياة هو جامع الفنون، ألنه الفّن 
اإلمجالي، لذا يقول أوسكار وايلد: »احلياة حُتاكي الفّن 

أكثر مما حُياكي الفّن احلياة«.
يقول تزفيتان تودوروف يف كتابه »األدب يف خطر« 
»ألّن  الشرقاوي(:  الكبري  عبد  ترمجة:  توبقال،  )دار 
فالذي  نفسه،  اإلنساني  الوضع  هو  األدب  موضوع 
صًا يف التحليل  يقرأ األدب ويفهمه سيصري ال متخصِّ
األدبّي، بل عارفًا بالكائن البشري«. فأّي مدخل إىل 
من  أفضل  البشرية  واألهواء  السلوك  أشكال  فهم 
كابدوا  الذين  العظام  الكّتاب  أعمال  يف  االستغراق 
ميكن  أمثن  عون  أّي  السنني؟  ألوف  منذ  املهّمة  هذه 
أن جيده الطالب والعامل، واملشتغل بالعالج النفسي، 
أو املؤّرخ، أو عامل االجتماع؟ أن يكون األساتذة هم 
شكسبري وسوفوكليس، دوستوفسكي وبروست؟ إذًا، 
بالفهم  األدب مشروط  العامل من طريق  إىل  التعرُّف 
وال تفرتض عمقه لألسف نظرية »الفّن للمجتمع«. فهو 
يتطّلب جدااًل مع النصوص، خبالف ما تريده األيديولوجيا 
إثارة  أو  شغب  دون  والرضوخ  الّتام،  القبول  وهو 
قالقل يف النظام املعريف. هناك مشكلة أخرى، وهي 
أن إنتاجها، هو أدب األيديولوجيا، وليس أيديولوجيا 
ملكسيم  »األم«  رواية  يف  التضحية  ُتقرأ  األدب. 
غوركي عاطفيًة ثانوية، نتيجة رّد فعل مباشر، وال ُتقرأ 
أساسية، غايتها الدميومة وتكوين عالقات متكافئة بني 
الفرد واجملتمع، أساسها املنفعة، األمر الذي يقتضي 
بشّدة  املرفوض  التضحية  يف  املصاحل  نظام  وجود 

غري مصلحة  ال مصلحة  للمجتمع«.  »األدب  نظرية  من 
األيديولوجيا. األدب يف خدمة النظام الشمولي. خُيشى 
استبعدها  اليت  تلك  األيديولوجيا،  من  احلقيقة  على 
تأوياًل:  تودوروف  معه  واختلف  مقولته،  من  بودلري 
إاّل  له  موضوع  ال  احلقيقة،  موضوعه  ليس  »الشعر، 
ذاته. صيغ الربهنة على احلقيقة مغايرة، وهلا موضع 

آخر. ال صلة للحقيقة باألغنيات«.
معرفة  نوع  هو  الفّنان  عمل  »إن  تودوروف:  ويتابع 
العامل... يظل بودلري وفّيًا لكانط حني يكتب »اخليال 
سلطان احلّق، اخليال أكثر امللكات علميًة، ألنه وحده 
ُيدرك التماُثل الكونّي«... وهلذا أيضًا يطالب بودلري 
الرّسامني والشعراء املعاصرين له أن يكونوا »حديثني«، 
وأحذيتنا  عنقنا  ربطات  »يف  شعريتنا  ُيظهروا  وأن 
امُلربَنقة«...«. يعي بودلري مصيبة الشعر الذي حتّفزه 
األيديولوجيا واملستمد وجوده من كينونتها، مثلما يعي 
يشري  والشعر  العلمية،  احلقائق  ُتربهن  الفيزياء  أن 
إليها، والربهنة على احلقائق شعرًا، تكمن يف اإلشارة 
وليس يف اإلثبات، حبسب دولوز يف كتابه »بروست 
واإلشارات«، ما دفع تودوروف إىل تدارك خالفه مع 
»إذا  بودلري، معتربًا الشاعر غري متناقض مع نفسه: 
كانت مهّمة الشعراء حقًا هي أن يكشفوا للناس عن 
قوانني العامل السّرية، فلن يعود باإلمكان القول إن 
ال صلة للحقيقة باألغنيات... لكّن هذه احلقيقة ليست 
العلم.  إليها  يطمح  اليت  ذاتها  احلقيقة  طبيعة  من 
بودلري يفّكر يف إحدى هاَتني احلقيقَتني حني يتبّناها، 
ويف األخرى حني يرفضها«. وأبعد من هذا: »الفّن هو 

احلقيقة ذاتها«.
خيوض تودوروف عميقًا يف فّن الشعر خبالف الفنون 
جدوى  ليربهن  واملسرح،  الرواية  القصة،  األخرى؛ 
احتواء  الشعر  احلياة، مستفيدًا من قابلية  األدب يف 
الفلسفة، والتعبري بعبارات موجزة تتماشى وباطنيته. 
ُيضاف إىل ذلك تاريخ الفالسفة الذين اشتغلوا شعرًا 
الذي  وهايدغر  هولدرلني،  نيتشه،  الشعر:  وعلى 
يقول عن الشاعر ريلكه: »أعطى للفلسفة عمقًا أكثر 
مادتا  واملعرفة،  فاحلقيقة  أنفسهم«.  الفالسفة  من 
الشعر. يستشهد املؤلف  العامل جيوالن بكينونة  فهم 
نابولي،  من  الفّذ  والبالغي  واملؤّرخ،  بالفيلسوف، 
واللغة  العقلية  اللغة  بني  ميّيز  الذي  فيكو،  جامبستا 

الشعرية: »من املستحيل على اإلنسان أن يكون يف 
الوقت ذاته شاعرًا وميتافزيقيًا رفيعًا؛ يعرتض على 
ذلك العقل الشعري؛ وفعاًل، بينما تفصل امليتافزيقا 
الفكر عن احلواس، فالـَمَلكة الشعرية على العكس تريد 
األفكار  إىل  امليتافزيقيا  تتسامى  وبينما  فيها؛  غمره 

الكلّية، تتمّسك الـَمَلكة الشعرية بالظواهر اخلاّصة«.
اإلبداع حمٌو  أن  على  خطر«،  »األدب يف  كتاب  يؤكد 
املرتبط عضويًا  الكتابة،  نظام  من  واإلهلام  للتلقائية 
حجَج  ويسوق  كثرية  آراء  تودوروف  ُيناقش  بالوعي. 
برهنٍة وثوقّية أو ضّدية، تنّم عن طريقة كتابة متمّيزة 
تبوح  الداللة.  املنت  مشاركة  باالقتباسات،  ُتعنى 
ُق إرَث قراءة  االقتباسات بذاكرة مؤلف واعية يقظة، تنسِّ
نهمًا ودقيقًا للغاية، يأتي هذا كّله من طريق املمارسة 
والرتبية والعيش بني الكتب، إذ يبدأ الكتاب بعبارة: 
»مهما أوغلت يف الصعود بذكرياتي، أراني حتيط بي 
الكتب. كان والداي ميارسان مهنة قّيم مكتبة، ويف 
البيت كثرة مفرطة من الكتب. كانا يضعان باستمرار 
تصاميم رفوف جديدة الستيعابها؛ وأثناء ذلك ترتاكم 
ة عليَّ  الكتب يف الغرف واملمرات، مشّكلة أكداسًا هشَّ
مُت سريعًا الكتابة، وأخذُت بالتهام  أن أحبو وسطها. تعلَّ
القصص الكالسيكية املعّدة لألطفال، ألف ليلة وليلة«. 
والدة بني الكتب، ما حدا بالكاتب عبد الفتاح كيليطو 
تشبهان  ونشأة  والدة  العبارة.  هذه  قوَل  يتمّنى  أن 
متامًا حياة بورخيس: »ولدُت يف مكتبة كبرية« متقامسًا 
مع تودوروف تربية الكتابة والوالدة بني الكتب. عمَل 
بورخيس أمني مكتبة، وقرأ بفضل مكتبة والده الكتب 
احملّرمة. نكتشف يف عبارة: »تعّلمت سريعًا القراءة... 
اليوم، قرأُت على ركبيَت جّدي كتابًا من 223 صفحة، 
يف ساعة ونصف«، أّن النشأة واملمارسة، ال اإلهلام، 
هما قاعدتا التأليف، الذي سوف يصبح مهنة، ال مفّر 
من حضور القدر والعزم يف وجودها. عندئذ، يذهب 
املبدع إىل مصريه كما يقول كازانتزاكي: »حامُل قلم 
حياته  تودوروف  يربط  أن  غرو  فال  منه«.  شفاء  ال 
بالكتب: »لو ساءلُت نفسي اليوم ملاذا أحّب األدب، 
فاجلواب الذي يتبادر إىل ذهين هو: ألنه ُيعينين على 
أن أحيا«. قريبًا من منزلة الكتب، مبعنى القراءة يف 
وألفتخر  كتبوا،  مبا  الكّتاب  »فليفتخر  بورخيس:  حياة 
أنا مبا قرأت«. تواضع تأليف متعاٍل، كشموخ القراءة 

والعيش بني الكتب.
هل تأخذ القراءة شكاًل؟ شكل القراءة يف زمن الطفولة 
وهل  والكهولة.  الشباب  زمن  عن شكلها يف  خيتلف 
خيتلف شكل قراءة الشعر عن الرواية واملسرح؟ قرأ 
تودوروف يف طفولته كتاب »ألف ليلة وليلة« مشاركًا 
أن  غري  املدّور،  الكتاب  بهذا  االهتمام  ولع  بورخيس 
اشتغااًل  كان  تودوررف،  ورمبا  به  بورخيس  اهتمام 
يف توليد خمّيلة سردّية جتّلت يف الكثري من قصصه. 
أليست احلكاية شكاًل؟ يقول تودوروف: »الفّن يقوم 
مل  له...  شكل  ال  ملا  الشكل  ومينح  العامل،  بتأويل 
من  أول  كان  لكنه  لندن  ترينر ضباب  الرّسام  خيرتع 
أدركه حّسيًا يف ذاته وأظهره يف لوحاته«. خيسر األدب 
اجلمال، عندما يقتصر التأويل على املضمون حصريًا. 
حيضر كّل من الشكل واملضمون يف النصوص، لكن 
بدرجة متفاوتة. اختالف مستوى حضورهما يف النّص، 
ما  بني  الفارق  ُتنتج  هائلة  طاقه  ذا  التأويل  جيعل 

ى أدب النخبة واألدب اجلماهريي. ُيسمَّ
بهذا  يعتدُّ  رهيبة«،  بصورة  للشكل  »فاقدة  احلياة 
القول، حينما ُيشار إىل فداحة إهدار الشكل يف احلياة، 
وبالتالي احلاجة إىل تعويضه. ُيعوِّض األدب ويساهم 
يف اخلسارة يف اآلن ذاته. تعويض خسارة األشكال، 

األدب  إهدارها، ألن يف  احلياة يف  مع  املساهمة  ثم 
يكمن احلنني الذي هو تعويض خسارة. ال يشتّد احلنني 
إاّل بظهوره كفقدان. ترتبط األشياء مع بعضها البعض 
الوعي  بسبب  املضمون،  طريق  من  والحقًا  شكليًا، 
طريق  من  باألشياء  اإلنسان  يرتبط  كما  الرتاكمي. 
الشكل أيضًا. منذ البدء كان الشكل ينوب عن املعنى: 
كانت اخلطيئة األوىل شكاًل؛ يٌد متتّد إىل شجرة املعرفة، 
وُعرفت كجناية من طريق الشكل، وكانت عقوبتها شكاًل 
النفي  أليس  اجلّنة،  من  اإلنسان  أواًل جتّلى يف طرد 
العقوبة مضمونًا عندما خضعت  شكاًل؟ والحقًا صارت 
عقوبة  اقتضت  لذا  قطعّية.  الشكل  للتأويل. حماججة 
لها  قطعّية وهي اإلقصاء. بينما حماججة املعرفة اليت مثَّ
إبليس مرنة، قابلة للتأويل، حتتمل الرفض والقبول، 
املواءمة  امتيازه عند  األدب  املكأفاة والعقوبة. يعلن 
أّن  »صحيح  إيواء:  أم  الشكل واملضمون، طردًا  بني 
لوحات كاندينسكي التجريدية حتافظ على صلة بالعامل، 
الذهن؛  مقوالت  إىل  تشري  اللوحة  يف  األشكال  ألن 
ماليفتش،  وصلبان  ودوائر،  مرّبعات،  تهدف  كذلك 
إىل  للبصر،  املعروضة  اخلادعة  املظاهر  إزاحة  بعد 
كشف النظام الكوني احلقيقي. غري أنه مع ذلك فإن 
العامل الظاهراتي، املتبّدي ألعني اجلميع، مل يعد يف 

االعتبار«. يف الشعر يطمح املستقبليون إىل ختليص 
اللغة من صلتها بالواقع... ويكتب ليفتتس »شعرنا، 
ال جيعل نفسه إطالقًا على أي صلة بالعامل«. إال أن 
تودوروف يتجه حموريًا حنو املواءمة: »مثة بعد معريّف 
لكل عمل فين«، مبعنى حضور املعرفة يف اجلمال ويف 
للفّن« حّصتها  »الفّن  املضمون. وهكذا، تنال نظرية 
فهم  »إن  إنغليز:  ديفيد  يقول  واالعتبار.  الفهم  من 

الفن طريقة ممتازة لفهم اجملتمع«.
حُييل كتاب »األدب يف خطر« على الشكل واملضمون 
ن الشكل. واملقصود منه أّن  سواسية. العنوان يتضمَّ
شكل األدب يف خطر، كذلك مضمونه، إحالة على شكل 
العقوبة األوىل املتقّدم على مضمونها. اخلطر شكل من 

أشكال اخلوف.
األدب،  بوثاق  احلياة  يف  شيء  كل  أربط  هنا  أنا 
ال  دفَتيه.  والتاريخ جيري بني  كتابًا،  العامل  متصّورًا 
عامل خارج الكتاب، خمالفًا ثالثة أرباع البشرية ومتمنّيًا 
مبزايا  االعرتاف  »إّن  ذاته:  اآلن  يف  تودوروف  رأي 
األدب، ال جُيربنا على االعتقاد بأّن »احلياة احلقيقية، 
هي األدب«، أو أّن »كّل شيء يوجد يف العامل ليفضي 
ثالثة  احلقيقية«  »احلياة  من  تنبذ  عقيدة  كتاب«  إىل 

أرباع البشرية«.

ُينَظر إىل الشاعر اإليطالي تشيزاري 
باعتباره   )1950  -  1908( بافيزي 
يف  األدب  رجاالت  أهم  من  واحدًا 
القرن العشرين بإيطاليا. ولد يف 9 أيلول 
إيطاليا،  بيلبو-  ستيفانو  سانتو  يف   1908
وتويف والده عندما كان يف سن السادسة. 
العزلة  من  جو  والدته يف  عن  بعيدًا  ترّبى 
جامعة  من  خترَّج  أبدًا.  منها  خيرج  مل  اليت 
والت  شعر  حول  أطروحته  وكانت  تورينو، 
القصرية  والقصة  الشعر  كتب  وايتمان. 
األدب  من  عديدة  كتبًا  وترجم  والرواية 
األمريكي واإلنكليزي. اعُتقل يف فرتة احلكم 
الفاشي. وتويف منتحرًا يف 27 آب 1950 يف 
مة  غرفة فندق جبرعة قاتلة من احلبوب املنوِّ
بعد فشل عالقته بإحدى املمثالت. يف اآلتي 

ترمجة لقصيدته »عشق العزلة«.

أتناول عشاًء خفيفًا جبانب النافذة املضيئة.
يف  تسطع  بدأت  والنجوم  اآلن،  مظلمة  الغرفة 

السماء.
يف اخلارج، تؤدي الدروب اهلادئة،

بعد مسافة قصرية، إىل احلقول الفسيحة.
أتناوُل طعامي، أرقُب السماء - َمن يعلم
كم من النساء يأكلَن اآلن. جسدي خامد:

النساء  د  وُيبلِّ ها،  كلَّ األحاسيس  العمل  د  ُيبلِّ
أيضًا.

يف اخلارج، بعد العشاء، ستطلع النجوم لتوايف
سهل األرض الواسع. النجوم حّية،

آكلها  اليت  الكرزات،  هذه  تساوي  ال  لكنها 
وحيدًا.

أنظر إىل السماء، عارفًا بأنَّ هذه األضواء تشع 
اآلن

عرب األسطح الصدئة احلمراء، وضجيج الساكنني 
حتتها.

رشفة من شرابي، ويستطيع جسدي أن يعرف 
طعم حياة

عن  بانفصاله  يشعر  إنه  واألنهار.  النباتات 
األشياء.

جرعة صغرية من الصمت تكفي، وكل شيء ما 
زال،

يف مكانه الصحيح، متامًا كما جسدي يف مكانه.

كل األشياء تصبح ُجُزرًا يف حضرِة حواسي،
اليت تتقّبلهم بطبيعة احلال: همهمة الصمت.

أن  أستطيع   - الظالم  هذا  يف  األشياء  كل 
أعرفها،

متامًا كما أعرف بأن الدم جيري يف عروقي.
اًل الغراس، ق املياه العظيم متخلِّ السهل، تدفُّ

قوت كل األشياء، كّل نبتة، وكّل حجر،
ي عروقي حييا بصمٍت. أمسع طعامي ُيغذِّ

مه هذا السهل، بكل شيء حّي. بكل ما يقدِّ
الليل ليس ذا شأن. رقعُة السماء املرّبعة

تهمُس لي بكل ضجيٍج صاخٍب، وجنم صغري
يشقُّ طريقه يف الفراغ، بعيدًا عن كّل قوت،

عن كّل البيوت، غريبًا. غري مكتٍف بذاته،
الظالم،  هنا يف  حبة  الصُّ من  الكثري  إىل  حيتاج 

وحَده،
جسدي خامٌد، يشعر بأنه مسؤول.

ترمجة: أماني الزار

تودوروف،

رسم: عبداهلل أمحد.
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ع بني النظرية  إذا كان النقد العربي قد توزَّ
من  األدبية  والنظرية  جهة  من  البالغية 
لنا  خلقت  األوىل  النظرية  فإن  أخرى،  جهة 
مؤّرخي األدب واحلادثة التارخيية، ومفّسريه 
ومستوردي  األدبية،  األجناس  وحمّللي  وشارحيه، 
املناهج اجلاهزة، بينما دفعت النظرية الثانية إىل منطق 
النتيجة ال تسبق السبب، فاعتنى  اللغة واملعنى بأن 
مبدعني  معظمهم  كون  اإلبداعية،  بالعملية  أصحابها 
على  بناء  وخياراتهم  اجتاهاتهم  فاقرتحوا  ومبدعات، 
وعيهم الفردي ورؤاهم. ولعل نشأة النقد الذي عاصر 
املكّرسة  األمساء  بعض  من  إال  غائمة  النهضة  أدب 
اإلعالمية  احلاجة  فرضتها  وأسباب  أكادميية،  ألسباب 
يف احملافل الثقافية املختلفة. وُيعترب حسني املرصفي 
بل  النهضة،  أدب  عاصَر  ناقد  أول   )1890  -  1915(
النهضوي  الشعر  ألبي  مصراَعيه  على  الباب  وفتح 
»الوسيلة  البارودي، حيث وضع كتاب  حممود سامي 
األدبية« )1878( الذي درس فيه شعر البارودي ونثر 
عبد اهلل فكري. وهذا التكريس ألهمية البارودي هو 
ما دفع الشعراء الالحقني أمثال إمساعيل صربي وأمحد 
شوقي وحافظ إبراهيم إىل استعادة )واستلهام( ذروة 
والشريف  نؤاس  أبي  يف  املمّثلة  الشعرية  النماذج 

الرضي وأبي فراس احلمداني.
وميكن أن حُيسب للنقد بداياته التجديدية، حيث واكب 
م عبد الرمحن شكري )1886 -  التجديد الشعري. فقدَّ
إىل  باإلضافة   )1915( 1958( كتابه النقدي »الثمرات« 
 .)1909( الفجر«  »ضوء  أوهلا  منذ  دواوينه  مقّدمات 
 )1949  -  1890( املازني  إبراهيم  النقاد  من  به  وحلق 
الذي أصدر كتّيبًا صغريًا مبثابة البيان النقدي األول 
له بعنوان »الشعر: غاياته ووسائله« )1915(، قبل أن 
 )1964  -  1889( العقاد  زميله عباس حممود  ُينجز مع 
فيه  انتقدا  الذي   )1921( »الديوان«  النقدي  كتابهما 
أعمال أدبية ألمحد شوقي ومصطفى املنفلوطي وعبد 

الرمحن شكري.
وهذا الكتاب أهلم ميخائيل نعيمة )1889 - 1988( أن 
جيمع مقاالته يف كتاب، وضع مقّدمته العقاد نفسه، 
وصدر بعنوان »الغربال« )1923(. وهذا ما دفع أيضًا 
كتابه  إصدار  إىل   )1980  -  1902( عواد  حسن  حممد 

النقدي األول »خواطر مصرحة« )1924(.

م حممد حسني هيكل )1888 - 1956( كتابه »ثورة  وقدَّ
حييى  ومجع  والقصة،  الشعر  دارسًا   )1925( األدب« 
حقي )1905 - 1987( مقاالت ودراسات نقدية كثرية 
كتبها بني عاَمي 1927 و1960 يف كتاب أمساه »خطوات 
 )1965  -  1907( مندور  أما حممد   .)1961( النقد«  يف 
فقد كرَّس مساره الثقايف ناقدًا منذ البداية، من خالل 
كتاَبيه »مناذج بشرية« )1941( و»يف امليزان اجلديد« 

.)1944(

الفيزيائي والناقد
بنى  العربي  النقد  تاريخ  يكون  سبق  ما  خالل  ومن 
صورته األوىل، غري أنها ستكون ناقصة إذا مل ُنِضف 
أسهم  أملاني   - تركي  أصل  من  رًا  متمصِّ ناقدًا  إليها 
يف أكثر من جمال فيزيائي وتارخيي وفكري عرب حبوثه 
ودراساته وكتبه، وهو إمساعيل أدهم )1911 - 1940( 
الذي ذاع صيته بعد نشر كتابه »من مصادر التاريخ 
للنشر  ه  أعدَّ كتاب  من  جزء  وهو   ،)1936( اإلسالمي« 
بعنوان »حياة حممد ونشأة اإلسالم«، ومقالته »ملاذا 
»اإلمام«  أقفلت جملة  بسببها  اليت   )1937( ملحد«  أنا 

اليت نشرتها.
من  واحد فقط  نشر فصل  بعد  أنه  هنا  أذكر  ولعّلي 
ممثلًة   - احلكومة  مبطالبة  األزهر  قام  املذكور،  كتابه 
على  مؤلفه  وحييل  يصادره،  أن   - الوزراء  مبجلس 
مصريَّ  ليس  لكونه  ُحِفَظ  أن  لبث  ما  الذي  التحقيق 
اجلنسية، على عكس ما حدث لكل من منصور فهمي 
)يف  حسني  وطه   )1913 اإلسالم،  املرأة يف  )أحوال 
)اإلسالم  الرازق  عبد  وعلي   )1927 اجلاهلي،  الشعر 
)الربوق  القصيمي  اهلل  وعبد   )1925 احلكم،  وأصول 
1931(، حيث  الدجوية،  الظلمات  اكتساح  النجدية يف 
انتكهت حقوقهم بشكل معتّسف من إحالة على التحقيق 
واإليقاف أو الفصل من العمل أو الدراسة، ناهيك عن 

م. التشنيع اإلعالمي املنظَّ
أحد منتسيب  الدجوي،  وال ُيستغرب أن يكون يوسف 
األزهر، هو َمن قاد هذه احلمالت املسعورة ضدّ كل 
هؤالء، فلعلنا ال ننسى يف عصرنا من كان وراء قتل فرج 
فودة وطعن جنيب حمفوظ وتفريق نصر حامد أبو زيد عن 
زوجته وتهديد نوال السعداوي وسيد القمين بالقتل.

غري أن شخصية العامل الفيزيائي والباحث التارخيي يف 

بت شخصية الناقد األدبي إلمساعيل أدهم.  األديان غيَّ
جلامعة  التابعة  الرتكية  اآلداب  كلية  من  ُكلِّف  وحني 
العربي  واألدب  اإلسالمي  التاريخ  لدراسة  إسطنبول 
الثقافة  دراسة  يف  نشط   ،1940  –  1936 عاَمي  بني 
من  جمموعة  واختار  العشرين  القرن  مطلع  العربية 
املثقفني وأعماهلم األدبية والفكرية، وهم: إمساعيل 
مظهر وتوفيق احلكيم وطه حسني ويعقوب صروف. 
ومجيل  مطران  خليل  الشعراء:  بدراسة  اهتم  كذلك 
وميخائيل  شادي  أبو  زكي  وأمحد  الزهاوي  صدقي 
نعيمة )دراسة غري مكتملة ُنشرت بعد وفاته( باإلضافة 
بعد  نشر  )كتّيب  حامد  احلق  عبد  الرتكي  الشاعر  إىل 
ق ما جتاوز  وفاته أيضًا(. وهو يف هذه الدراسات حقَّ
واأليديولوجية  والتقييمية  التفسريية  النقدية  املناهج 
السابقني، معتمدًا على  النقاد  اليت ُوضعت من قبل 
صورة  يف  واالجتماعي  والنفسي  التارخيي  املنهج 

دراسات ثقافية.
مت لنا هذه الدراسات النقدية ناقدًا  ويف احلقيقة قدَّ
كبريًا ظلمه تسليط الضوء على جمال واحد من جماالت 
اهتمامه العلمية والفكرية، حيث أوقفت شهرته على 
فصل ُنشر من كتاب، ومقالة كتبها جوابًا عن حماضرة 

صديق أمحد زكي أبو شادي حول اإلميان واإلحلاد.
العلمي  اإلنتاج  أن  معرفتنا  اإلعجاب  إىل  يدعو  وما 
عاَمي  بني  سوى  يكن  مل  ألدهم  والنقدي  والتارخيي 
1933 - 1940، وأنه متنّوع بني الفيزياء والتاريخ واألدب 
وغزير، هذا غري ترمجاته ومراجعاته واملخطوطات اليت 

ها بالعربية واألملانية واإلنكليزية. كان يعدُّ

املنهج التحليلي التارخيي والنفسي
تسجيل  ميكننا  أدهم  إمساعيل  دراسات  قراءة  بعد 
التارخيي  التحليلي  املنهج  اعتماد  اآلتية:  املالحظات 
بني  املقارن  املنهج  اعتماد  واالجتماعي،  والنفسي 
احلضارة  مبكّونات  الوعي  واألوروبي،  العربي  األدب 
على  التعالي  أو  الشعوبي  املوقف  ني،  العربيَّ والروح 

اآلخر، الصدام بني املنطق الرياضي واإلبداعي.
وهو من خالل دراسته خصائص األدب العربي، رصَد 
أنه أدب ذاتي، وجتريدي، ولفظي. ورأى أن ما اصُطلح 
على تسميته »أدب النهضة« أو »اإلحياء« هو »إخصاب 
بعد جدب«، بسبب القطيعة بني عصور األدب العربي 

إثر  العباسي  العصر  نهاية  بعد  من 
اململوكي  من  األعاجم،  عصور  توالي 
واأليوبي واملغولي والعثماني. غري أن 
»قوة الفكر الفردي« كانت وراء نشوء 

املدرسة الرومنتيكية يف األدب.
مدرسَتني:  بوجود  أدهم  قال  وقد 
قدمية متّثلها استعادة العصر العباسي 
لدى حممود سامي البارودي وإمساعيل 
صربي وأمحد شوقي وحافظ إبراهيم، 
األدب  إىل  ترجع  جديدة  وأخرى 
وعبد  مطران  خليل  وميّثلها  األوروبي 
الرمحن شكري وأمحد زكي أبو شادي، 
شادي  أبو  صديقه  عن  وضع  وقد 
الشاعر وعامل النحل والصحايف دراسًة 
ُنشرت عام 1936، تكشف عن انتصاره 
للنزعة الفردية واملنطق العلمي اللذين 
كانا وراء االجتاه التجديدي، بينما أنكر 
أبو شادي مقوالته النقدية باعتبار أن 
ر،  املتحضِّ اإلنسان  مسة  هو  التجديد 
خمتلفًة  معارَف  تنقل  اللغة  أن  كما 
اللغة  أهل  معارف  بالضرورة  ليس 
أبو  شعر  عن  أدهم  قال  وقد  ذاتها. 
الشعر  أمناط:  ثالثة  ل  ميثِّ بأنه  شادي 
والعاطفي،  والوصفي،  التصويري 
والقصصي. غري أنه انتهى إىل القول 

إن أبو شادي يعجبه ناثرًا ال ناظمًا.
التطّور  أن  أدهم  إمساعيل  رأى  كما 
بالتطّور  دفع  العراق  يف  السياسي 
عكس  على  والثقايف،  االجتماعي 
الوضع يف لبنان ومصر. ويف دراسته 
الزهاوي  صدقي  مجيل  الشاعر  عن 
جملة  لدى  صدر  كتّيب  يف  )ُنشرت 
»اإلمام« عام 1937( رأى أن الزهاوي 
كتاَبيه  يف  علمي  منطق  صاحب 
»الكائنات« )1896( و»تعليل اجلاذبية« 
)1908(، وهو آمن بنظرية التطّور ما جعله 
سها  أسَّ اليت  العربية  الداروينية  ميّثل 
شبلي الشميل، وهذا ما دفعه إىل مبدأ 
ر  التساوي بني اجلنَسني، ومطالبته بتحرُّ
املرأة، ورحلته الفكرية من الشك إىل 
ز أدهم  التصّوف يف أشعاره. وقد ركَّ
»ثورة  الشعرية  ملحمته  دراسة  على 
بـ»رسالة  وقارنها   )1929( اجلحيم« 
الشاعر  وأعمال  للمعّري،  الغفران« 
دواوينه:  حامد يف  احلق  عبد  الرتكي 
»أولو«،  برسس«،  »باالدن  »مقرب«، 
»نزعات  ديواَنيه  يف  هيغو  وفيكتور 

الشيطان« و»اهلل«.
مطران،  خليل  عن  دراسته  ويف 
واليت ُنشرت بواقع 13 حلقة يف جملة 
»املقتطف« )1939 - 1940(، رأى يف 
املدرسة  على  ثائرًا  شاعرًا  مطران 
املدرسة  أسس  بوضعه  اإلتباعية 
ال  املضمون  ثورة  وهي  اإلبداعية، 
إىل  مطران  دفع  ما  وهذا  الشكل. 
تكريس الشعر التصويري والقصصي. 
لشخصيته  نفسية  دراسة  خالل  ومن 

عقدًا  أنه شخص مل حيمل  أدهم  رأى 
أهلم شخصيته  ما  الطفولة،  فرتة  من 
خالل  من  درس  وقد  النفس.  ضبط 
هذه احللقات ترمجات مطران لشكسبري 
الفنية،  وصناعته  وكوريل،  وراسني 
وتعامله  شعره،  يف  اخليال  ووظيفة 
مع البحور الشعرية، ورأى فيه »مثااًل 
العربي  األدب  متمّيز يف  عاليًا ملنحى 

احلديث«.

مراهقة ميخائيل نعيمة
وكبته اجلنسي

نعيمة  ميخائيل  عن  دراسته  وأما 
)ُنشرت غري مكتملة يف جملة »احلديث« 
وقاصًا  ناقدًا  بوصفه   )1944 سنة 
يرصد  جعلته  فقد  ومفكرًا،  ومرتمجًا 
جراء  االضطراب  حالة  شخصيته  يف 
الريفية  تربيته  بسبب  اجلنسي  الكبت 
احملافظة اليت انتقلت به إىل مبدأ وحدة 
املتناقضات، واحتفاظه بروح املراهق 
بني  خيلط  أن  واستطاع  كربه.  رغم 
أرثوذكسي  مسيحي  معتقد  من  أكثر 
ن  ليكوِّ وبوذي  صويف  وإسالمي 
بشكل  إبداعيًا  وينتج  الفكري  مساره 
واملسرح  والقصة  الشعر  بني  متنّوع 
ميّثل  ظل  أنه  غري  التأّملية،  والكتابة 
تيارًا موازيًا للتيار الرئيسي يف إبداع 
ميّثله  الذي  القلمية«  »الرابطة  أعضاء 
بشكل مطلق جربان خليل جربان. وقد 
 ،)1923( »الغربال«  آثاره:  من  درس 
»كان   ،)1921( األرقش«  »مذّكرات 
ناقدًا  فيه  ورأى   ،)1932( كان«  ياما 
يراوح بني النقد الذاتي واملوضوعي، 
وكشفت قصصه عن روح تبحث عن 

الطمأنينة وال جتدها.
هذه  لنا  تكشف  املنتهى  ويف 
دراساته  إىل  باإلضافة  الدراسات، 
مظهر  إمساعيل  املفكر  عن  األخرى 
جملة  يف  )ُنشرتا  حسني  طه  والناقد 
واملسرحي   ،)1938 سنة  »احلديث« 
جملة  يف  )ُنشرت  صروف  يعقوب 
وتوفيق   ،)1938 سنة  »املقتطف« 
إبراهيم  أكملها  بعدما  )ُنشرت  احلكيم 
ناجي إثر وفاة أدهم يف جملة »احلديث« 
سنة 1945(، عن باحث تارخيي وناقد 
أدبي حيمل ذوقًا مجاليًا وذهنية علمية 
ونزعات تعاٍل حضارية ومجوحًا يسابق 
الزمن... غري أن أمراضه ستودي به 

إىل االنتحار.
إمساعيل أدهم ناقد ولد كبريًا وانتحر 
عبقريًا، وحتّول إىل جمموعة من األعمال 
األلفي  يقارب  مبا  صدرت  الكاملة، 
املعارف«  »دار  لدى  بالعربية  صفحة 
)1984 - 1986(، غري ألف أخرى بالرتكية 
والروسية،  واإلنكليزية  واألملانية 
بعضها مطبوع وأكثرها خمطوط. كل هذا 

كان يف أقّل من عقد من الزمن.

إمساعيل أدهم،

عن جملة »النقطة«، 

باريس 1983.

حممد  روح  إىل 
رحلت  اليت  العجيل 

عجولًة

ِتْركتَك األثقل من كّل األشياء 
تلوِّح يف أفق احلرب
ويف وجه الطغياْن

أقصى  املاحل يف  اجلسد  هذا 
اهلذياْن

يف  املقتولة  األنهار  هذي 
الفلواِت

اخلابور املشتاق ملاء العصياْن
كحليب  املتبعثر  الُعْمُر  هذا 

الراعي
فوق  بالصدفة  ر  يتخثَّ لو 

صحيفة جوعاْن
فوق  املتأّجج  الغضب  ذاك 

النرياْن
عه العمر بقاع الِقْدِر  غضب مجَّ

اخلاوي،
غضٌب يتصبَّب من كلماتِك

إْذ تهذي
دون بلوغ الغلياْن

َعجاًل
حتزم أّيامَك

دمعة أطفالَك
زهرة إبداعَك

مل تسعفَك مباء الرغبة
أو برحيِق الودياْن

قطرة عرٍق
تركتها شفتاَك
على حافة كأٍس

والشعر ندميك إذ يبكي
الليل  خصر  يف  حفرته  قربًا 

الزيزاْن
...

َعجاًل متضي
أت الليل يا ليتك هيَّ

مت  كلَّ أو  الرّبيَة،  وأجلسَت 
املوتى

عر  الشِّ بضوء  أرشدَت  أو 
الركباْن

...
الناصع  احلزن  لَت  أجَّ ليتك  يا 

يف ضحكتك املّرِة
مَت احلْرَف ليتَك علَّ

الصرب على العيش بالَك
من  الناَر  ُتِعِد  مل  وليتَك 

النسياْن.
...

مْن طفل النكباِت
فقد كنَت كفلذة مخٍر

أطيب مما جيُب
استمتع بصفائك

وارثي يف غدنا اإلنساْن
مْن... مأخوذًا جبريرة حربَك
لن ُنقِلق بعد اليوم دموعًا

براءتها  ظّل  يف  اخُتِصرْت 
األكواْن

العادة يف الريشة أن تِلَد
املخبوَء

وُتلِهَم أنفسنا نْبَش العتماِت
فما همُّ اللوحِة

اْن؟ إْن َذَهَب الفنَّ
ما همُّ اللوحِة

دمها  يف  جتري  دامْت  ما 
األلواْن

مْن بأمان الرتبِة...
مْن بأماْن

نصف الكأس الفارغ... حنُن،
وأنَت... النصف املآلْن.
الرمحة ستجوز على املّيِت

لكنَّ الرمحة يف الشعر
صديقي

أْن نذكر كّل األحزاْن
لن نبكي بعد اليوِم

ُد... حممَّ
مات الشهداء

ومل متت األوطاْن.
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دورًا  العربية  للدول  األجنيب  املستعمر  لعب 
كبريًا يف فرض نوع خاص من الثقافة يف خمّيلة 
القارئ العربي، كما ُيشري إىل ذلك إدوارد 
سعيد يف كتاب »الثقافة واإلمربيالية«، لذلك 
وجدنا ترمجات لألدب اإلنكليزي والفرنسي واألملاني 
يه االستعمار يف  والروسي، رغم ُبعد األخرَيين عّما ُنسمِّ
البالد العربية لكنهما صاحبا نفوذ كبري يف العامل جعل 
لغَتيهما حمط اهتمام املرتمجني العرب. ويف املقابل، 
بقيت آداب أمم أخرى، كهولندا، بعيدة كل البعد عن 

متناول القارئ العربي.
تعود جذور األدب اهلولندي إىل الرومانية واإلغريقية، 
يرجع  اليت   ،»Hebban olla vogala« قصيدة  وتعترب 
مدّون  شعري  نص  أول  1100م،  العام  إىل  تارخيها 
كتابيًا يف اللغة اهلولندية بعدما كانت اللغة الشفوية 
هي املتدوالة بني السكان حبسب كتاب »تاريخ األدب 
دارسي  من  كثرًا  أن  مع  فيالرت.  لفرانك  اهلولندي« 
التاريخ،  بهذا  االعرتاف  يرفضون  اهلولندي  التاريخ 
تاريخ  ِقَدم  إىل  تشري  ظهور خمطوطات  بعد  خصوصًا 
أمساء  اهلولندي  الشعر  عرف  وقد  اهلولندية.  الكتابة 
كبرية نذكر منها: كيس نوت بوم، خريات كوماري، 
خريت كاونار، رمكو كومبارت، هريمان خروتر، هاري 
ميلوش، هوغو كالوس، كريك داي اونس، إيفا خري 
الخ... وُتعترب لغة فريسالند اللغة الثانية يف هولندا، 
حيث يتحّدث بها أهل املناطق الشمالية، وقد عرفت 
تلك اللغة أدبًا مجياًل تتمّيز نصوصه بالعمق والفلسفة 

واحلب.
يف اآلتي نرتجم خمتارات من قصيدة النثر اهلولندية 

لثالثة شعراء.

خريت كاونار )مواليد 1923(

1
ال يوجد هناك إنسان 

ال يوجد هناك إنسان، اإلنسان موجود يف نفسه 
اإلنسان ينظر إىل األمام يف وقت مضى 

هذا ال ميكن قبوله... هو اليوم ببساطة من ال شيء
كما لو أن اإلنسان ينتزع ملكيَة 

الداخل واخلارج، ويعترب الضوء الشيَء ذاته

املرآة اليت ليس باستطاعتها االختيار 
توأم

أنا أو أنا
اإلنسان يرى ما مضى بينما هو... هو 

أن يرى داخله وهو أعمى 
يا للهراء 

هذا غري ممكن وغري موجود 
إنه الكذب

فأنت تعرف أنه ميكن استخراج كل شيء
من اللون األبيض ما عدا األسود

واألبيض نفسه.

2
غرفة بيضاء بالكامل 

ة واحدة وأخرية جنعل غرفتنا بيضاء  دعينا ملرَّ
ملّرة واحدة وأخرية

غرفة بيضاء بالكامل 
أنِت وأنا

سوف لن نوّفر وقتًا، لكن مّرة أخرى 
جنعل الغرفة بيضاء

اآلن 
ليس الوقت متأخرًا أبدًا 

سُننهيها تقريبًا
بعد الكالم كما لو أنها مطبوعة 

بيضاء أنصع من القراءة
ة واحدة هذه الغرفة لذا فلنجرِّب مرَّ
لألبد كما لو أننا هناك ُمستلقيان 

نكذب
نبقى نكذب كذبًا أشّد بياضًا من 

البقاء معًا.

3
أين ينتهي املساء ليبدأ الليل؟ 

أيف اللحظة اليت يدخل الشخص سريره 
اللحظة اليت ُيطفئ احلانوُت يف اجلهة األخرى  أم يف 

أضواَءه 
الساكسفون  عازف  يدا  تبدأ  اليت  اللحظة  يف  أم 

باالرتعاش

ر الليل يبدأ حني ينسى الشخص أنه تأخَّ
حني ينسى أن غدًا يبدأ مبكرًا يف الصباح 

الليل ال يعرف مستقباًل
الليل شيء عادي

كما لو أن القمر هناك 
أو كما أنت 

الليل نائم ومستيقظ يف الوقت ذاته
شيٌء كاملوسيقى

كما لو أن جسدًا داخل جسٍد
ن يف سريرَك شيٌء كما لو أنَك مستلٍق وتدخِّ

بغرفة مظلمة.

تون تيليجن )مواليد 1941(

ال تسمُعين

آنـا كارنينا
يف طريقها إىل احملّطة

عودي
أجتاز الشوارع الضّيقة

بني الناس ورصيف القطار
أمل تسمعيين؟

عودي
بني أصوات العجالت

عودي
الكتاب يسقط من بني يَديها

ُأطلق ندائي بهدوء
لكن الزمحة هناك

أكرب من َقَدرنا
لتضيع  احننت...  عيَنيها...  أغلقت  الكتاب...  محلت 

بني األوراق
ما عادت تسمعين.

تشرين األول

حني هممُت بقطف زهرة
صاح بي أحدهم

هذا ممنوع
هذه األزهار ليست لك

كانت احلديقة جرداء
كل شيء كان كبريًا

ومظاهر االحرتام واهليبة حتيط بي
السماء

احلشيش
رجفة يدي

الزهرة سقطت مين
صوٌت يصرخ بي:

احلزن مْلك للجميع.

أنا

أعرف
كم سيكون مجياًل لو كنُت غري موجود

كي أبقى طوال الوقت دائَم البحث عن نفسي
كيف سيكون ذلك؟

غري مهمٍّ
لكن

ميكن اكتشايف بسهولة
اذ... حتى الختِّ
اطفئ الضوء

ر بي. كي ال تتعثَّ

نك د فريس )مواليد 1972(

الغرفة

هناك يف تلك املدينة غرفة ما زلت أحوُم حوهلا 
إنها يف احلّي الذي تسكنه حبيبيت

ق السّلم  هي ال تعرف أنين أحيانًا أتسلَّ
ما قبل  قة تعود إىل  على احلائط مثة صور معلَّ

احلرب 
تكّلمت مّرة مع شاعر كبري من فريسالند 

أخربني أنه يعرف هذه الغرفة 
إليها لكن هذا  الدخول  أنوي  احلقيقة كنت  يف 

مل حيدث 
هل أنا خائف؟

الغرفة ما زالت موجودة 
بضع خطوات يسارًا بعد السّلم ُتدخلك املمرَّ

ما هو موجود هناك
يعرفه اجلميع تقريبًا.

فندق العائلة

الناس يف كثري من األحيان ال تقتنع 
ذت مكانًا يف فندق العائلة اختَّ

رأيُت إىل مييين أبًا يضرب ابنه 
فوق طاولة األكل جيلس رجٌل ما

ال يعرف 
بأنواع  العامرة  الطاولة  من  األكل  يبدأ  أين  من 

الطعام
هناك أيضًا ال أحد يضحك

كما كان احلال سابقًا يف بركة االستحمام
رمبا مل يكن ذاك هديَر مطِر اخلريف 

ورمبا هذا شيء عادي يف طبيعة الناس
ج لي ع حولي فأرى امراة واحدة تتغنَّ أتطلَّ

ملاذا؟ 
ملاذا هذا النوع من العهر دائمًا؟

على  معّلقًا  أحدهم  لي  قال 
من  اجلديد:  كتابي  صدور  خرب 
هذا  يف  تكون  أن  املفرتض 
العمر قارئًا وليس كاتبًا. اعتربُت 
كالمه مدحيًا. أخربت به صديقيت فاعتربته 
أهمية.  أّي  املوضوع  ُنوِل  ومل  ختابثًا، 
السؤال  لكن  ذلك،  على  أسبوعان  مضى 
ما زال  القراءة والكتابة  العالقة بني  عن 

يتأرجح يف مكان ما برأسي.
، مل أمارس القراءة منذ  حسنًا، بالنسبة إليَّ
مكتبة  بيت حيوي  أكرب يف  ومل  طفوليت، 
أكره  وكنت  وغريه،  األدب  بكتب  مليئة 
اللغة  دروس  وكذلك  وقراءتها  الكتب 
بأني  أخربتين  إحداهن  أن  وأذكر  العربية، 
غريب؛ أني بدأت القراءة متأخرًا، والكتابة 
متأخرًا )مقارنة بأرتور رامبو رمّبا(، وأن ما 
أكتبه وما كتبته ال يدّل على ذلك باملّرة، 
عدا عن الكثافة اليت أكتب بها. ال أذكر 
كيف نظرُت إىل كالمها، لكّنه مريح نوعًا 

ما.
أفّكر  واآلن  كالبندول.  يتأرجح  السؤال 
فعاًل بطبيعة العالقة بني القراءة والكتابة. 
إحداهما  أن  أبدًا  أظن  ال  لكين  أعرف،  ال 
األخرى  إىل  بالضرورة  تقود  )القراءة( 
سببّية  بينهما  العالقة  أن  )الكتابة(، 
القارئ  مشكلة  أّن  مّرة  قرأت  وعضوية. 
اجلّيد هي أنه يريد أن يصبح كاتبًا، أّنه، 
كاتبًا،  يكون  أن  يف  األحقّية  يرى  رمّبا، 
وكأن األمر استحقاق ما، ميكن التهيئة له. 
القراءة  اعتبار  كثريين يف  مشكلة  وهذه 
التعريف(  أل  )مع  الطريق  أنها  اجلّيدة 
نقرأها  ذاتها،  الفكرة  وهي  الكتابة،  إىل 
مقلوبة، الفرتاض أن يكون الكاتب َأعَرف 
هذا  يكتب  أمور  القّراء يف  من  غريه  من 
عنها ويقرأ ذاك عنها. أن الروائي مثاًل، 
ما  الروايات  من  قرأ  قد  يكون  أن  بّد  ال 
يزيد بكثري عّما قرأه قارئ جّيد ال يكتب 

الرواية.
ال أفهم كيف ُتعترب الكتابة مرحلة متقّدمة 
هو  الكاتب  أن  أي  القراءة،  مراحل  من 

قارئ متطّور، أو أن القارئ اجلّيد سينتهي 
راج  ما  أذكر  هنا  الكتابة.  إىل  األمر  به 
الورشات  أقصد  األخرية،  السنوات  يف 
دعائية  بعبارات  عنها  وامُلعَلن  الكتابية، 
مثل »كيف تصبح كاتبًا« أو »كيف تكتب 
تسطيح  من  ذلك  يف  ما  بكل  رواية«! 
مهنة  أّي  كأنها  الكتابة،  لفعل  واستباحة 
كي  أحدهم  تكفي  تدريبية  دروة  أخرى، 
حيرتفها، وكأن أمر الكتابة ال يعدو كونه 

تقنّية ما يتّم التدريب عليها الكتسابها.
حسنًا، حتمًا القراءة هي الرفيق والتمرين 
األهم والدائم للكتابة وأحد أسبابها، لكنها 
ليست هي. وال ميكن للقراءة أن تتحّول 
ميكن  ال  أنه  كما  كتابة.  لتصري  »ُخُلقيًا« 
يصري  أن  يف  يرغب  أن  اجلّيد  للقارئ 
كاتبًا جملّرد أنه قارئ جّيد. أي أن القراءة 
ليست شرط الكتابة، لكنها كما يقال يف 
»شرط ضروري وغري كاٍف«  املنطق  علم 

أبدًا.
ال أدري ما الذي قصده صديقنا حني قال 
بأني ال بّد أن أكون يف مرحلة القراءة يف 
أني لست صغريًا ورغم  العمر، رغم  هذا 
أولئك  من  أكن  وإن مل  كثريًا.  أقرأ  أني 
األول  احلوارات  الذين جييبون عن سؤال 
يقرؤون  وهم  أظفارهم  نعومة  منذ  بأنهم 
املتنيّب. بل كنت حينها أتفادى، وأهرب 
من دروس جتويد القرآن وحتفيظه، هذ إن 

اعتربناهما من ضروب القراءة واألدب.
كنت  أظفاري  نعومة  منذ  أني  أعرفه  ما 
أينما  الرسم  يف  األفضل  كنت  أرسم، 
ذهبت، لكن انعطافًا ما حصل يف القدر، 
تدارٌك ما، كقطار مسرع مل يكمل طريقه 
إىل وجهته، شيء ما حصل، ال أعرف متى 
وكيف، انعطاف غري توّقع، أحدهم عبث يف 
أحد مقابض السكك احلديد ليتحّول مسار 
املكان  إىل  وصلت  حاملا  لكين  القطار. 
القطار حاماًل حقيبيت.  الغريب، نزلت من 
لعّله أمجل  أحببته،  اجلديد،  املكان  تأملت 
يف  التذكرة  على  املكتوبة  الوجهة  من 
يدي. اخرتت اإلقامة هنا، بني النصوص.

لوحة للهولندي 

كارن فان إس.
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قصيدة النثر - وحتت بند إشكالية التوصيف، 
بعيدًا عن أي انفعال ينأى بنا عن املوضوعّي 
- رمّبا بسبب االحتكام إىل املاقبليات، إذ ها 
هي النفس تفصح عن هذه األحكام امُلسبقة، 
اليت ذهبت إىل يقيناتها غري القابلة للحوار من األحكام 
القطعية، فوضعت موضوع التوصيف أي قصيدة النثر 
ما  العربي«،  »النثر  خانة  يف  امليثولوجيات  بوثوقية 
يسم أي حوار الحق بالالجدوى، ليبدو كحوار طرشان، 
بشكل وأد معه فرحًا ابتدائيًا »ينذر« مبعركة ثقافية، 
تشبه تلك املعارك اليت شهدناها زمانًا، ال سيما إذا 

خلت من صفة االفتعال!
التاريخ  لتستنطق  الزمان،  ستستبطن  إذًا  البدايات 
العربي  الشعر  أّن  مفاده  زعم  انطالقًا من  مكره،  يف 
باألخري  عالقته  وأّن  العاملّي،  الشعر  من  عضوي  جزء 
تندرج يف إطار عالقة اجلزء بالكّل، بهذا املعنى فإننا 
سننظر إىل هذا الشعر باعتباره ابنًا شرعيًا - أو غري 
شرعّي - للشعر الذي تواتر عن احلضارات القدمية يف 
الشرَقني األدنى واألوسط، وذلك يف تداخله - تناصًا 
أو ُمثاقفة، أو عرب حوار من نوع ما، أو تأثرًا وتأثريًا 
- باآلخر، وهذا ما أحملنا إليه عن شعر السومريني، أو 
البابليني أو املصريني القدامى أو اإلغريق، لنتساءل 
عليهم  التالي  للشعر  االتهام  غياب  يف  السبب  عن 
ى - من قبل تلك األقوام - باخلروج على تقاليد  وامُلقفَّ
األجداد، هذا إذا توافقنا على أن ملحمة جلجامش مثاًل، 
أو إلياذة هومريوس، شعر غري مقّفى، وإذًا فالقاعدة 
نظم  على شكل  الظاهرة  القافية  تكن  مل  الشعر  يف 
على  الطاولة  انقلبت  فلماذا  أيضًا،  الوزن  يتضّمن 
التطّور - كسمة إنسانّية - بهذا الشكل املذهل )يف 

تطّرفه( يف وقت الحق!؟
عن  التساؤل  جهات  فسيذهب  الثاني،  السؤال  أما 
سبب ظهور قصيدة التفعيلة - ثّم ظهور قصيدة النثر- 
أساسًا، إذا كانت قصيدة العمود تفي بالغرض، انطالقًا 
- مّرة ثانية - من أن ال شيء يأتي من فراغ، وأّن تلك 
األشكال الالحقة إمّنا كانت اعرتافًا ضمنيًا بعجز قصيدة 
عن  التعبري  إىل  الشعراء  احتياجات  تلبية  عن  العمود 
ع يف خانة  هواجسهم، وإاّل فإّن تلك األشكال ستتوضَّ
احلداثة جمُلّرد احلداثة، ما سيقودنا إىل تيه وضياع ما 
بعدهما تيه وضياع، ويوقعنا يف شكالنية ُمفرطة، على 

أاّل ُيفَهم من كالمنا بأن قصيدة العمود قد استنفدت 
مهامها متامًا، على هذا سنتساءل: أليست التهم اليت 
النثر،  قصيدة  إىل  والعمود  التفعيلة  شعراء  هها  وجَّ
من جتديف أو اتهام بالتآمر على العربية، وصواًل إىل 
وصفهم بالطابور اخلامس، هي االتهامات ذاتها اليت 
كاهلا أشياع قصيدة الشطَرين لشعراء التفعيلة، رمبا 
ت عليه، أو  ألن األذن ال تألف بسهولة امُلخالف ملا تربَّ

ألنها ختاف اجلديد، وتنأى بنفسها عنه!؟
إماٌم،  أّن حممود درويش  أحدنا إىل  ولكن أن يذهب 
فهذا قطعًا ليس واردًا، بيد أنه - وعلى الطرف اآلخر- 
أن ننال من مقام شعراء مهّمني كدرويش أو غريه من 
الشعراء، على أن يكون وراء األكمة ما وراءها، ذلك 
أّن درويش ليس أّي شاعر، فهو شاعر، وهو ظاهرة، 

حاله يف ذلك حال أدونيس مثاًل.
ومع ذلك فالطامة الكربى تكمن يف أن يتطاول أحدنا 
مضيئة  حمطات  شّكلت  قد  كانت  تراثية،  رموز  على 
يف مسرية طويلة استنفدتنا، لتلقي بنا ككّم بيولوجّي 
رّث وُمهمل - حبسب تعبري برهان غليون - عند ختوم 
ُتدانى  التجاوز قامة ال  مأزوم، وأن يطال هذا  راهن 
كالتوحيدّي، إذ يذهب إىل أّن »يف النثر ظّل من النظم، 
ولوال ذلك ما خّف وال حال وال طاب، ويف النظم ظّل من 
النثر، ولوال ذلك ما متّيزت أشكاله، وال عذبت موارده 
ومصادره، وال حبوره وطرائقه، وال ائتلفت وصائله 
وعالئقه« )امُلقابسات(. فال جندنا قادرين على تفسري 
املسألة إاّل يف ضوء غياب التقاليد الثقافية، مضطرين 
يا  اإلبل  تورد  هكذا  ما  أْن  اآلذان،  يف  اهلمس  إىل 

سعد!
ثّم أن نقول بأن قصيدة التفعيلة قد أثبتت وجودها، 
أال  على  للدحض،  القابلة  غري  بالقرائن  ثابت  فهذا 
ومنبوذًا،  وفقريًا  مريضًا  تويف  السّياب  بأن  ننسى 
هذا  بـ»اقرتاف«  تكتِف  مل  اليت  املالئكة،  نازك  وأّن 
د له أيضًا، انتهت  الضرب من الشعر بل حاولت أن ُتقعِّ
معّلمة منسّية يف الكويت، وأن العرب مل يغفروا لبلند 
بعدما طرده  العراق،  العرقي ألكراد  انتماءه  احليدري 
هؤالء )أي األكراد( من جّنتهم عندما أجاب - من باب 
املوضوعي ال امُلسيء - عن سؤال الكردية الغائبة يف 
التعبري. هل  إىل  حاجته  ُتليبِّ  ال  الكردية  بأن  شعره، 
جنرؤ مثاًل على القول بأّن جملة »شعر« لو ُقيِّض هلا 

نة، ملا وجدت التفعيلة طريقها  قامات تتفكر بطريقة ُمعيَّ
 - - أساسًا  العسري  إىل اجلمهور حلني، وأّن خماضها 
أخرى،  كان سيطول، ال لشيء ولكن لنقّر، من جهة 
بفضل شاعر من وزن يوسف اخلال شاءت األقدار أن 
يكون على رأس جملة »شعر« وأديب من وزن سهيل 
بأّن  نذّكر  وأن  »اآلداب«!؟  جملة  رأس  على  إدريس 
انتزاع املشروعية تأّخر إىل أن جاء الرعيل الثاني من 
شعراء التفعيلة، ممثاًل بشعراء األرض احملتلة، وكان 
حممود درويش على رأسهم، إىل جانب حممد الفيتوري 
من السودان، وصالح عبد الصبور وأمحد عبد املعطي 
حجازي من مصر، وفايز خّضور وعلي اجلندي وممدوح 

سبيل  على  العراق،  من  وآخرين  البياتي  قبلهم  ومن  سوريا،  من  عدوان 
التمثيل ال احلصر.

َم سنعفي أنفسنا من اإلجابة عن سؤال الشعر، لكننا  تأسيسًا على ما تقدَّ
لن نقع يف النفاج، فُننكر التأثري والتأثر بني الثقافات، وسنستشهد ببوح 
ناقد ومرتجم وروائي وقاص  اإلقرار بفضل  الذي يذهب جهات  السّياب 
وشاعر وتشكيلّي من وزن الفلسطيين جربا إبراهيم جربا - الذي يدين له 
التشكيليون العراقيون بتسليط األضواء على جتربة جواد سليم )وآخرين( 
التشكيلية - يف إدخاله إىل العوامل الرحيبة إلليوت يف »األرض اليباب«، 
 - النثر  ذكر قصيدة  على  نأتي  عندما  اإلحلاف  املسألة شديدة  وستصبح 
املنثورة... الكريستالية - لنقّر فقط من باب املوضوعية بتأثري شاعر كبري 
كوالت ويتمان، أو شاعر من وزن عزرا باوند يف جممل التجربة الشعرية 
العاملية، بعيدًا عن تأويل رغبوي يذهب إىل أّننا خري أّمة ُأخرجت للناس، 
ذلك أّن االمتالء بالذات املتضّخمة لن ُينسينا بأّن عالقتنا - اليوم - باآلخر 
هي عالقة أطراف باملركز، إال إذا كّنا سننكر بأننا نشتغل على أدبنا اليوم 
أنتجها رينيه ويليك، وأننا نقديًا نشتغل بداللة  بداللة نظرية أدب غربية 
روالن بارت، مثاًل، وليس بداللة القاضي عبد القاهر اجلرجاني، ما ُيعيدنا 
إىل مقولة كان عامل االجتماع اجلليل ابن خلدون يقول بها، ذلك أّن متاهي 
الضعيف بالقوي من طبيعة األشياء، وال نظّن أننا بذلك مفارقون زواريب 
اجملال،  هذا  غّثة يف  كثرية  بنصوص  تعّثرنا  لو  حتى  والبيان،  التأصيل 
لغري  اإلبداعية  العمارة  مواكبة  عن  ر  قصَّ الذي  النقد  يطال  هنا  فاالتهام 
امُلتسللني  ف، ومل يبعد  ب ويصنِّ النثر، فلم يبوِّب ويرتِّ سبب ال قصيدة 
وأنصاف املواهب عن الساحة األدبية على وجه التخصيص، والفنية على 

وجه التعميم.
فإذا أردنا أن نوضح معنى املوسيقى الداخلية لقصيدة النثر، على الرغم 
من أن املسألة يف مقام البساطة كاملاء، ومقام الوضوح كطلقة مسّدس 
)أستعري من رياض الصاحل احلسني(، إال أن الواجب يقضي باالستجابة لرغبة 
القراء، وعليه سننطلق من القول بأن املوسيقى أصوات أوكأها املوسيقّي 
ج مثاًل، أو بالتضاد كما يف القرار  إىل مقام اهلارموني، أي التناغم بالتدرُّ
واجلواب، وأّن اللغة - أداة الشاعر الرئيسة - هي األخرى أصوات، لكنها 
يف العادي من األحوال ال حتتكم إىل التناغم، بيد أن االشتغال عليها يف 
احللقي  أو  احلروف  من  اهلامس  على  نشتغل  كأن  ممكن،  املستوى  هذا 
وامُلفّخم، يف ائتالف أو اختالف قصدّي ُمضمر حيدث جرسًا موسيقيًا، لُيحيل 
على عالئق داخلية تشي بالعميق واحلميم من اإلحساس باللغة وااللتصاق 
روها من الداخل، يف احتجاج  بها، متامًا كاشتغال امُلتصّوفة عليها، عندما فجَّ
ُمبهم على حتالف مقيت بني الفقيه والسلطان، ولن ندعّي - من ثّم - بأّنها 
أعلن يف  عندما  درويش،  تعبري  حّد  على  فّعالة  ولكنها  الوزن،  عن  بديل 
حوار له أجراه عباس بيضون وأجمد ناصر وغسان زقطان »بني ما يعطي 
شرعية لقصيدة النثر أنها تقرتح كسر منطية إيقاعية، وتسعى إىل إنشاء 
إيقاع آخر ليس بدياًل عن الوزن لكنه فّعال، فضاًل عن أنه يؤّسس حلساسية 
جديدة. اقرتاح قصيدة النثر هذا هو أهّم العوامل اليت جعلتين أشعر بقدرة 
الوزن على أن يكون منطيًا. بالتالي هناك بيين وبني قصيدة النثر حوار 
ضمين، أو مبطن. لكين أجد حلولي داخل الوزن، والوزن ليس واحدًا، ولو 
كانت له العروض نفسها. مثة وزن شخصي يف كّل قصيدة، بل وأكثر 
من وزن داخل البحر نفسه« )األعمال الكاملة، دار الريس، 1995(. ورمّبا 
أورد قصيدة له يقول فيها »أحب من الشعر عفوية النثر والصورة اخلافية/ 
بال قمر للبالغة: حني تسريين حافية ترتك القافية/ مجاع الكالم، وينكسر 
الوزن يف ذروة التجربة« )سرير الغريبة، 1999(. وال جندنا مضطرين إىل 
أو يف  النثر،  الدرامّي كخاصية يف قصيدة  الغنائي  الفيض  اخلوض يف 
العتبة والتكثيف إىل حّد التبئري كُمشرَتكات بني التفعيلة وقصيدة النثر، 

بل والعمودّي أيضًا!
املاغوط  بإنصاف قامات مديدة كأدونيس وحممد  ق  يتعلَّ أن املوضوع  ثّم 
من  حّقه  أخذ  رمّبا  األخري  بأّن  إقرارنا  مع  احلاج،  وأنسي  عفش  أبو  ونزيه 
م  االهتمام على حساب شاعر مهم كخليل حاوي. وبقي أن نشري بأّن ما تقدَّ
من كالم وجهة نظر غري قابلة للتعميم، ناهيك عن أنها حتتمل اخلطأ، متامًا 
بانوراما  من  اجلانب  هذا  امُلنتج يف  برتنا  إذا  فنحن  الصواب،  كما حتتمل 
الشعر العربي املعاصر، اختلَّ املشهد، وأنكرنا على اآلخرين َعَرقهم وجهدهم 

وسهرهم فيما حنن نائمون على فوات، ما اقتضى التنويه.

1

ة 33 الشقَّ
ي  ُتربِّ بريي  هيلي 

وردًا على حافة الباب
وكعادتها ال توّبخ طفَليها

بنت وصيب
بنت وصيب

ترتكهما كمكنسيت »دايسون«
بة يف الردهة املرتَّ

توًا.

2

بشكٍل ملحوٍظ 
حتثُّ أخًا خمتاًل ليجد عماًل

اإلثنني  من  شياطينه  يطلُق 
حتى اجلمعة

املكتبة  قرب  كالثور  ينام  ثم 
العامة

بعيدًا عن يومها البائس
أخًا واحدًا

يقذفها إىل األرق
كلطخة دهان

خضراء.

3

يا  بريي  هيلي  لة  املبجَّ
لسعادتها

صخرة واحدة يف السهب
مزارع  يف  واحدة  شهقة 

الليمون
رقبة داكنة اللون

ثم  حديث  حديث،  حديث، 
أحاديث

»كاديالك« رهيبة
وبلوزة صفراء واحدة

أموٌر جُتربَك
على أن جترَّ عقرب الساعة

من أذنه
إىل اخللف.

4

حيٌّ رتيٌب
الشجر كثيف ومتشابك

العشب مقصوص نوعًا ما
التأهيل  مركز  إىل  الذهاب 

االجتماعي
تدريب على النقر على نافذة 

الرومنسية
عصافرُي كناري بأعداد مهولة

حنٌل، حنٌل، حنٌل
يف  جامدًا  الذهن  بقاء  وراء 

مكانه
ألكثر من سبع دقائق.

5

الذهاب إىل أوتسرتاد األحالم
لشراء كيلو وحي

االستلقاء كالتفاحة
ى التفاح منعًا النتشار محَّ

احلب ثم احلزن
الزوج املقتول

ثم العاشق الذي غاب
حادث عرضي وجمزرة حقيقية

كتاٌب شاسٌع ال يعين أحدًا يف 
أمريكا

عني واحدة تفتُح
وأخرى مغمضة.

حممد املاغوط،

رسم: عبداهلل أمحد.
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من  خليط  بل  خالصًا،  هجاًء  ليست  النقائض 
فنون الشعر اليت عرفها العرب. ومل يكن اهلجاء 
الغرَض األساسيَّ يف مجيع النقائض، فالنقائض 
ذاته  والروي  ذاته  البحر  التزام  فنية:  منافسة 
من مظاهر التحّدي الفين. ومن الظلم للنقائض أن ُتقارن 
بغريها من فنون الشعر املتأخرة أو أشعار األمم األخرى، 
فاإلنصاف يقتضي أن ُتقارن بعصرها وبيئتها. النقائض 
حمدودة الغرض فهي شعر شخصي حموره الفرد ال يكاد 
يسمو إىل احلياة يف أفقها الواسع، وهي - على قيمتها 
التارخيية والعلمية - بعيدة عن أذواق املعاصرين، وهي 
األدبية فيه خاصًة. وهي  ر عصرها مجلًة، والناحية  تصوِّ
واليت  اليت عاصرتها  التارخيية  األحداث  لكثري من  سجلٌّ 

سبقتها منذ وعي العرب تارخيهم.
وقد تباين شعراء النقائض الثالثة يف أسلوبهم الفين: 
األخطل جزالة ألفاظه أضعفت هجاءه وحرمته روح الدعابة، 
َمِرٌح مداعب ال جُيهد نفسه يف  وهو شاعر خاصة. جرير 
الشعر، وشعره ذائع وقريب إىل قلوب الناس. الفرزدق 
يف  جُياريه  وهو  كجرير،  موهوبًا  ليس  لكنه  ه  بفنِّ معينٌّ 

تناول املعاني اهلجائية من قرب.
وخالفت  وجوه،  من  والفرزدق  جرير  بني  الظروف  ألفت 
بينهما من وجوه: »ضعة« نسب جرير وشرف الفرزدق، 
السالم  ُيؤثر  رقيق  جرير  الفرزدق،  وغلظة  جرير  ة  رقَّ
الفرزدق  حاول  وقد  نضال.  حياة  حييا  عنيف  والفرزدق 
م جرير وشهرته، وكان التنافس على  أن يضع حدًا لتقدُّ

الزعامة الشعرية للقبيلة هو الدافع األول لتهاجيهما.
كان الفرزدق َطموحًا شديَد اإلحساس بالتفّوق واالمتياز 
اخللفاء، يتكلَّف يف حياته  اجلنون، ال يرحل إىل  إىل حد 
ال  السياسي  تفكريه  يف  مستقل  وهو  السيادة،  مظهر 
يصدر يف شعره وتصّرفاته إال عن مصلحة قبيلته، وهو ال 
ع.  يستجدي ممدوحيه كجرير، لكنه يسأهلم يف َأَنفة وترفُّ
نظرة  إال  الناس  إىل  ينظر  ال  مغرور  ألنه  اًء  هجَّ وكان 
استخفاف واستهزاء، وقد تشابه بذلك مع املتنيب وسوء 

عالقته بالوالة وهجائهم وجرأته عليهم.
بالغرور  جمنون  فهو  نقيَضني:  بني  الفرزدق  مجع  وقد 
وتصوير  السجون  وصف  يف  وبارع  جهة،  من  والكربياء 
فّنه  يف  الطبع  غليظ  جاف  وهو  أخرى.  جهة  من  خوفه 
ألفاظه،  تراكيب  صخر  من  ينحت  السواء،  على  وحياته 
ويبدو اضطراب الضمائر والتعّسف يف الرتاكيب مالءَمني 

لطبعه الشعري يف الفخر ووصف املظاهر العنيفة وتصوير 
عن  بعيدًا  الفرزدق  كان  وقد  والبادية.  الصحراء  حياة 
اإلميان العميق واإلسالم، ُمُثله جاهلية تدور حول القّوة، 

ف النسك واخلشوع! وكم يبدو مضحكًا حني يتكلَّ
َق جرير يف اهلجاء الشخصي، بينما نبغ الفرزدق يف  تفوَّ
كاملة  تبدو  الشعرية  جرير  ومواهب  االجتماعي.  اهلجاء 
حني يهاجم األفراد: هدوء طبعه وبرود أعصابه، تهّكمه 
تقع  اليت  الذكية  عينه  اللفظي،  حّسه  رهافة  وسخريته، 
على العيوب وتهتدي إىل مواضع السخرية بسهولة، خياله 
الالذعة...  والنكات  الغريبة  بالصور  ميّده  الذي  اخلصب 
على  األلقاب  إطالق  العرب يف  اهلجائني  أخطر  من  وهو 
الباطلة عنهم. وهجاء جرير  الشائعات  وترويج  اخلصوم، 
وهو  احلكاية.  وبراعة  املالحظة  دقة  إىل  يستند  واقعي 

يعّول يف تكّسبه على املدح، وال يهجو إال من هجاه.
أما األخطل الذي تعّرض لكعب بن جعيل التماسًا للشهرة، 
جمده  قّمة  بلغ  ثم  وزعيمها،  قبيلته  شاعر  صار  فقد 
السياسي يف البالط األموي حتى بات لسان احلكومة الذي 
البدوية  باأللفاظ  متّيز شعره  واجتاهاتها.  رأيها  عن  يعربِّ 
اخلشنة، وبشاعة تصويره ملناظر القتال، وهو أصاًل كان 

بدويًا يعيش على امُلُثل اجلاهلية يف حياته وفّنه.

آريس  أمسع  أكاد 
يصرخ

موجودًا  اهلل  كان  لو 
ألوقف هذا

اجلنون
وهذا النهر الذي ال يصّب

يف حميط
هو القلب الذي أستعريه اليوم

ما كان للحجر
أن ُيوقف النهر

وال للميت أن ُيشعل املوقد
أو يرّد على إمييالت األصدقاء

هو من يكتب أوراق النعي 
ويستقبل املعّزين

اهلل الغائب عن املشهد
ة يعّد بهدوء القهوة الـُمرَّ
على نريان اخليام اخللفية

تساوي  كم  اليوم  يعرف  من 
االبتسامة 

يف سوق السالح؟
من يعلم كم يساوي حلن أغنية 

فرحة؟

طفل يشري إىل السماء ويسأل 
أبيه بفضول:

قنابل  النجمات  هل  بابا، 
ضوئية

ُتلقيها علينا
طائراُت اهلليوكوبرت؟

صديق ُيطلق تصرحيًا ناريًا آخَر 
قبل أن خيتفي خلف زاوية البناء 

القرميدي العتيق:
»حتى يف اجلّنة

مثة من سيموت انتحارًا«.

الليل/  بندى  وجدائلي   / لِّ بالطَّ امتأل  »رأسي 
خلعُت ثوبي فكيف ألبسه؟/ غسلُت رجليَّ فكيف 
ة ميدُّ حبييب يده/ فتتحرَّك  خهما؟/ ِمن الُكوَّ أوسِّ
له أحشائي/ أقوم ألفتَح حلبييب، ويداي تقطران 

ُمرًا، ُمرًا يسيل من أصابعي/ على مقبض القفل«.
اإليروتيكي  الوصف  لي  راق  األسطر  هذه  قرأت  عندما 
فانتازم  خمبأه؛  من  اخلبيث  فانتازمي  وانتفض  اللذيذ، 
متيّقظ دومًا لكل ما يوحي بلذة خيالية ملشاهد محيمية، 
أحادية كانت أم بني جسَدين. لذلك وجدُتين أحبث عن 
بقية النص ألعرف ما صار إليه احلبيبان بعد فتح الباب. 
حبثت يف »غوغل« كعادتي الكسولة عندما ُتصيبين حالة 
البشر  )تبًا لدماغ  اإلصرار املقيت مبكان ما يف دماغي 
وفصوصه وتعقيداته وخالياه الالمتناهية(، فإذا أنا أمام 
حقيقة مل أكن أختّيلها أبدًا، وهي أن النص السابق هو 

جزء من »نشيد األناشيد«!
ازدادت محاسيت يف البحث، وتوالت األسئلة الفضولية 
خصوصًا أنين أملك اآلن دلياًل من اهلل نفسه، أشرعه يف 

وجوه املتدّينني املعادين للجسد واللذة.
لطاملا آمنُت أن رجال الدين ليسوا سوى خبثاء اكتشفوا 
ألنفسهم.  بها  االحتفاظ  روا  وقرَّ واجلنس  اجلسد  أسرار 
وما يؤكد ذلك هو الثروة اللغوية الغزيرة مبا يتعلق بلغة 
العروس«  »تاج  العربية:  الرتاثية  املؤلفات  يف  اجلنس 
الشيخ  و»رجوع  منظور  البن  العرب«  و»لسان  للزبيدي 
ذلك  وغري  للنفزاوي  الباه«  على  القوة  يف  صباه  إىل 

به  تطفح  مبا  ناهيك  اجلوزية...  قّيم  وابن  للتيفاشي 
منا مل يسمع  اليومية من مفردات جنسية، فمن  حياتنا 

بكلمات مثل: »منيك« و»منيكة« و»مأيرة معي«...؟
»سكسولوج«،  أصبح  مل  ألنين  األلف  للمّرة  ندمُت  لقد 
باتاي  وجورج  ساد  دو  واملاركي  بأوفيد  مكتبيت  فامأل 
أعود  وهنا  باجلنس.  متخصصة  ودينية  تارخيية  وبكتب 
السنة  خالل  اجلامعية،  الدراسة  مقاعد  إىل  بذاكرتي 
أختبأ  كنت  حيث  اخللفية  املقاعد  تلك  وخاصة  األوىل، 
خالقًة  التفسري،  حلصص  املستمعني  عيون  عن  فيها 
ملخّيليت عاملها اخلاص بقراءة »روايات عبري« )الساذجة( 
اليت غّذيت بسطورها عاطفيت املكبوتة آنذاك، مبتعدًة عن 
ع  والرتفُّ البصر،  بغضِّ  الناصح  التفسري  أستاذ  جعجعة 
عن الغرائز اجلسدية، والعمل الدؤوب على قهرها لنيل 

الثواب باآلخرة!
وبالطبع ال أستثين دينًا يف كالمي الساخر هذا، فجميع 
األديان، وإن اختلفت تراتيلها، ولكنات الداعني إليها، 
أن اهلل واجلسد  أخالقية واحدة مفادها  تهدف إىل عربة 
عن  طبعًا  ناهيك  أبدًا!  يلتقيان  ال  متوازيان  خطان 
بعت  وصاياها املضاعفة اخلاصة باملرأة كونها هي َمن اتَّ
برباعة  مجيعها،  الديانات  فصلت  لقد  وثعبانه!  إبليس 
اح، الروح عن اجلسد. ومن ثم ربطت بالشياطني كل  جرَّ
طبعًا  تلتفت  ومل  مجالية،  صفات  من  اجلسد  حيمله  ما 
إىل لوحات الرّسامني الباحثني يف علوم اجلسد وغموضه 
على مّر العصور، مثل ميكيل أجنلو الذي اعترب أن جسد 

اإلنسان العاري هو موضوع الفن األساسي، ولذلك قام 
خمتلفة.  بيئات  ضمن  وحتركاته  اجلسد  أوضاع  بدراسة 
وكذلك رودان وأجنريس وموديلياني وغريهم كثر ممن 
أقمشَة  النساء  أجساد  ت  وغطَّ اإلنساني،  اجلسد  عشقو 

لوحاتهم، بعيدًا عن أي دنس ورجس.
الشهري  للرسام  »أولومبيا«  لوحة  هنا  أذكر  أن  وأحب 
مانيه، واليت مل تكن فاحشة بقدر ما كانت متحّدية لنفاق 
ة  اجملتمع. وزخارف غوستاف كليمت اليت زادت اجلسد رقَّ
هانكي  ميكائل  النمساوي  املخرج  فيلم  أما  وشفافية. 
اإلرهاب،  جذور  عن  يبحث  والذي  األبيض«،  »الشريط 
فهو يعاجل موضوع التشّدد الديين وأثر التزّمت والتطّرف 
على  الضوء  طًا  مسلِّ األفراد،  على  الدينية  الرتبية  يف 
األب  يستخدمه  الذي  الفيلم،  عنوان  األبيض،  الشريط 
كي  بالسرير  املراهق  ابنه  يد  لريبط  كنيسة(  )راهب 
يعاقبه لشعوره بلّذة االستمناء! ويتابع وصفه عن كيفية 
تأثري الكبت اجلنسي على الفرد، وإحالل الشعور بالذنب 
يتحّرش  وأب  طبيب  عن  آخر  مبثال  مدلاًل  اللذة،  بدل 
بطفلته جنسيًا. كل هذا ميّر من خالل سلسلة من الرتبية 
جتعلهم  واليت  لألطفال،  هة  املوجَّ العنيفة  االجتماعية 
يتمّرسون الحقًا بالعنف والقتل واجلرمية، يف عامل مريض 
مليء بأصوات فتيات يافعات يشعرن بالذنب إن ملست 
الطبيعية  احلالة  باللذة؛  البظر، عوض شعورهن  أيديهن 
ق على جدران متاحفه لوحة  ملراهقات ولدن مبكان آخر ُتعلَّ

»األوملبيا«.

لوحة للهولندي 

كارن فان إس.

ها حنُن هنا. عيناَك يف عيينَّ كلما تالمسْت شفاُه النبيذ. 
أرتشُف الثواني اليت مجعتنا. أمساٌك تقفز على ضفاِف 
قدَميك.  بني  وقع  حني  قليب.  إىل  أنتبه  مل  الوقت. 
ين إىل فضاءين. شالٌل من أعالي الشغف  لكن برقًا شقَّ
جنوبك  بني  يتالطم  جسدي  شة.  املعطَّ وردتي  يداهُم 
بين صفحًة صفحًة. أّي عسٍل أطيب؟ وما  ومشالك. ُتقلِّ

أغتسُل يف نهرَك   . عُت نهديَّ بني أصابعَك وفمَك ضيَّ
ويشهُق البحُر. اآلن عرفُت كيف بدأ العامل.

ج على  ظننُت أنين أحلُم. حتى رأيُت أزهاَر البنفسج تتوهَّ
جلدي. فأيقنُت أنَّ مساًء عاريًة كانت تغّطيين.

أين  من  قمقمها؟  من  مؤجلًة  شهواٍت  أخرَج  ساحٍر  أيُّ 
َج زغبًا ما  جاءت كلُّ هذه العصافري لتنقَر البياض. وتهيِّ

َج إال برائحتَك. ركوُة الدمع ال تشفي الصباَح الذاهَل  تربَّ
َلين  يبلِّ كي  جديدًة  مرايا  أحتاُج  النوستاجليا.  وردة  يف 
ل  النهُر املغرتُب يف الوجع. وأترُك حلواسي متعَة التوغُّ
البيت.  درب  أمللُم دعساتك عن  جلجامش.  يف عشب 
أنظُر إىل السماء من ثقٍب يؤدي إىل وجهك. بينما رعشٌة 

. ماكرة تراودني عن جسدَك الغايف كالكحِل يف عيينَّ
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»القاطرة  هو  تايسون  مايك  لقب  كان  إذا 
بلقب  أحظى  أن  أحّب  فإنين  البشرية«، 
»الدّراجة اهلوائية«... ألنين أحّب املرور يف 
الذي ال يصدأ.  اللقُب  اجلوار. وأنِت... لك 
اجلرمية  النائمة.  اجلرمية  ألنك  املطبخ«،  »سّكني  لقب 

اليت يف الـ»كوما«...
سأرّبي شعري وأجدله كالبدو... ألمتّرن على الرحيل. 
ل  أحتمَّ ال  ألنين  األرانب...  سأرّبي  اإلقامة.  أطيق  ال 
طفاًل  تضع  كي  شهور  تسعة  املرأة  حتبَل  أن  فكرة 
منهم...  بقبيلة  أحلُم.  األطفال  من  بقبيلة  واحدًا. 
بدفعة واحدة، متشابهني كاألرانب. بنصف دزينة من 
. عندما  التوائم على األقل... سيامينَي ويلتبسون عليَّ
الفراشات  كنت طفاًل... كثريًا ما كنت أركض وراء 
وأضّيعها يف مساكب الفول. التبست عليَّ الفراشات 

بني أزهار الفول البيضاء املنقطة باألسود.
كان  املمّر.  لِك... يف  يُت  لغنَّ مجياًل  كان صوتي  لو 
املغيّن يغيّن... وكنُت أطلق الرصاص يف األعراس. 
وانتصر  البهجة...  من  أطلقُت  الرصاص  من  كثريًا 
ال...  ومستعمر.  حمتلٌّ  احللو...  الصوت  املغّنون. 
وإهراءات  القالع  أبواب  له  فاتٌح تشرع  احللو  الصوت 
القمح. الصوت احللو يعرب األسوار... واجلنوُد بال خوٍذ 
يغزو  احللو  الصوت  اجلدران.  على  معّلقة  وسيوفهم 
الكتابة.  نقيُض  الصوُت  له.  والعروُش تسجد  املدَن 

ُم البئر... وتضرب احلصار. الكتابة تأليٌف.  الكتابة ُتسمِّ
ة باالكتساح. الكتابة تنزع إىل العظمة.  خطة حمكمة ونيَّ
والكتابة بسط سلطان وإطالق يد اجلنود يف املدينة. 
والكتابة حلم يف السيب والغنيمة. الكتابة بربرّية وغزو 

والغناُء وحده من الفاحتني.
يُت لِك. ليس الكالُم...  لو كان صوتي أحلى... لغنَّ
اللحُن هو املسألة. إذًا جلذبتِك من أذَنيِك. أقصد من 
ل عليها«.  ُيعوَّ مسمَعيِك. الكائنات اليت ال تسمع »ال 
الكائنات اليت ال تسمع، ال تنقاد. الكائنات اليت بال 
وال  بالرموز.  تلّمح  وال  أسرار.  عندها  ليس  آذان... 
حسب   يت  لغنَّ أحلى...  صوتي  كان  لو  توسوس. 
احَلَلق  املزاج.  شيفرة  احَلَلُق  غواييت.  احَلَلُق  احَلَلق. 
الطويل  احَلَلق  اإليقاع.  شكل  احَلَلق  الشهوة.  منصة 
يرتاقص.  الطويل  احَلَلق  بالرقص.  ورغبتك  فرح... 

احَلَلق الطويل امرأة جاهزة لألخذ...
لكاَن البشُر أسعَد حظًا لو كان باإلمكان تعّلم الغناء. 
يعرفون.  املوسيقية  اآلالت  على  يعزفون  والذين 
اآلالت املوسيقية شعوب وقبائل. عرب وعجم. أشراف 
وعلوج. العزف مكيدة. العزف استعارة. العزف ترميم 
العزف  وأخرس.  بعيد  العزف... صوت  م.  زجاج حمطَّ
الطفل  يقف  ويقع.  الطفل  يقف  احلبو.  على  مترين 
املشي  وحياول  الطفل  يقف  الكرسي.  على  ويستند 
ثم يقف  الطفل فيقع،  فيقع، وترقص قلوبنا. يقف 

فيقع... يف النوم. العزف ينام وال حيلم. الطبلة نوم 
العود  الدب.  نوم  الطبل  العابد.  نوم  الرّق  الرقص. 
والستائر.  املطر  نوم  الكمان  احلامل.  املرأة  إغفاءة 
البيانو نوم األصابع اليت تنقر على الطاولة، أو على 
األبواب. الصوت احللو ينام، ولكنه حيلم يف نومه...

م أبناءها الغناء. البشر كذلك. أول  كل الكائنات تعلَّ
ما تغيّن األم لطفلها الوليد. البكاء غناء الطفل وليس 
جرس اإلنذار. املناغاة غناء. األم تغيّن البنها لينام. 
األم تغيّن البنها ليعود من السفر. األم تغيّن البنها 
ليأخذ العروس. األم تغين البنها حني ميوت. الكائنات 
اليت ال تعلم أبناءها الصمت. والبشر يفعلون. البشر 
يعلمون الصمت بصرامة. بقسوة. بفظاظة. الصمت خطة. 
الصمت دسيسة. الصمت املطبق مؤامرة حتاك بعناية. 
الصمت نقطة التحّول. الصمت أول يوم يف املدرسة.
عاثر  أنا  املدرسة.  إىل  ذهبت  ألنين  احلظ  وأنا سيء 
النية  وسيء  امسي.  أكتب  كيف  مت  تعلَّ ألنين  احلظ 
والطوّية ألنين تعلمت القراءة والكتابة. ليس األّمي من 
ال يقرأ وال يكتب. األّمي من ال يغيّن. املدرسة خطة 
وأجدله  شعري  سأرّبي  ل.  الرحَّ البدو  لتوطني  الدولة 
ألتعّلم  األرض  يف  سأضرب  التمّرد.  ألعلن  كالبدو 
الرمل«...  دهشة األشياء والعناصر، سـ»أضرب يف 
ألن احلقيقة احتمال ال أكثر، وقراءة األكف والطوالع 

واألبراج أكثر جدوى من قراءة الكتب...

يرحل بعيَنيه يف وجع املساء
يغيب يف ساعته اليدوية
اليت ُتثقل ساعده النحيل

كأنه شاعر ضلَّ طريقه إىل حانة صديقة
تشاركه حلظات اهلذيان

وفصول الوحدة املاطرة.
ر مالمح الكراسي مل يعد يتذكَّ

اليت جالَس فيها أحزانه الوفّية
يسرتجع آخر مّرة نسَي موعده

مع قصيدة صغرية تقّلد مشية املتنيب
وصوت جماز جريح

مل تلتئم كلماته بعد.
 يرّدد على مسامع قّنينة نبيذ وحيدة ما 

حيفظه من صرخات

وعناوين جرائد منسّية
األول  الزقاق  إىل  العودة  طريق  على 

بعد الصمت.

اإلصبع اليت وضعها يف مطفأة السجائر
دته مل تعد تنبض كما عوَّ

ليالي الشتاء

مل تعد تستدرج اجلميالت
ته يف الطابق األرضّي. إىل شقَّ

باَت يشبه الرماد هو أيضًا
مُيضي يومه باحثًا عن لونه

الذي تغّطيه مجوع املارة
يف شوارع الرباط.

خطوط

منري الشعراني.

ال تدع القلب ميشي فوق
عشب احلديقة

وحَده.

الريح لسان احلجر
املنقوش باألبدية

فهل تسمع الدعاء يف الكنيسة
يا هذا الذي رأسه

ذابت يف النار؟

مكّعبات البازلت القديم سرير املكان
ال إسفلت هنا جيلد األقدام

واملمشى غرٌق سفليٌّ
للروح وشفِة اجلميلة

بيضاء هي اجلعة
ولون احلامض فيها 
ال خيجل من السماء

نعم اآلن
نوافذ اخلادمات مغلقة 

والسّيد مات حتت املقصلة
لكنَّ الساقية تكنس األعقاب 

ة  الشقراء املعوجَّ
خة بأمحر الشفاه املضمَّ

بعد اآلن...
يل؟ هل املقهى معرب للَّ

ت ذاكرته العارف ابيضَّ
كالشبح األزرق األوراق

وقد مساني وحيدًا
وامتطى حصان احلجِر

الذي يرمي شرَر
املاِء القدسيِّ

أنا فقط عنوان
مرَّ من هنا

غبار له زرقة 
السقم القديم
والقلب ينزلق 

ب أن تطري يا هذا فتجنَّ

قبل األوان حللُت 
يف صفحة األمحر واألسود

وستاندال يعشق اإليطاليات
كَمَرق العشاء األخري

شوارع وأزّقة 
وأزّقة 

والعياء كلمة شرقية
وبيسراها تكتب األمداُء

ق حلم قديم يتحقَّ
فاذهب يا هذا

يف ساحة الورق
صولتك املعزولة
يف صخب القلب

كان ميكن أن يكون هذا.

حتيُك  واجلبال  وعرٌة  مسالُك 
لي جوربًا جديدًا

الرتيادها
فأصحو

فراشٍة  عني  يف  الريح  خفقان  على 
ت رحيقًا ومل تزل تطلُب املزيد امتصَّ

وتهمس بأذني:
اتبعين إىل إسطنبول

منذ  املرتاكم  الرماد  أثر  من  وأجنو 
عقوٍد

الكرسي  حتت  املنحوت  قلبك  على 
والنساء

وآل عمران
...

ال أجنحَة لي وال دروب سالكة
فخذيين يا ابنة األزهار

خذيين إىل إسطنبول
نكاِح  من  مزهرًا  احلجُر  ينبُت  حيث 

الغيوم بالغيوم
كالم  من  املتعافية  للمضائق  وقولي 

ابات: الندَّ
ها أنا أكيُل املاَء باملاء

تألفه  مل  صوتًا  النغمات  على  وأزيُد 
األغصان

مذ جاء اخلريف هذا العام مرتويًا بالدماء 
قبل املطر.

...

َعْدوي قاصر وهلاثي إسراٌف يقرُع على 
صفائح حناٍس

مهجورة
وألنه كذلك أقلعْت عن عادتها جدراني 

ُق عليَّ وما عادت ُتضيِّ
اخلناق

وما عدُت أدرُك مدى استنزاف امُلشاهد 
لدمي املنساب كأضاحي العيد

ه بصالتي وملن أتوجَّ
ازٍة ثالثة لربٍّ مل أعرفه أم لغمَّ

تكرِّر على مسامعي:
ف، جسدي قليب مغلق، نبضي متوقِّ

أنهكُه طول الرتحال.
...

أبيت
على  املفتوح  الصحن  يف  يبَق  مل 

املأساة
سواي

فمن املتفرِّج
النظارُة أم املمّثلون؟

أبيت
من أين يأتي اخلواء؟

لوحة للهولندي 

كارن فان إس.
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1
بقيْت كاملًة يف فمي
بقيْت كاملًة يف فمِك

كيف كانت ُقبلًة واحدًة؟!

2
ارَتني: أمتلُك نظَّ

طبّيًة ألرى األشياَء،
ومشسّيًة ألنظَر إليِك

حينما أريُد
أن أرى نفسي بوضوٍح

ارَتنِي أخلُع النظَّ
وأحتّسُس َشعرِك بأصابعي

3
ما باُلِك

كزهرِة الوقِت،
خاُر رحيِقِك للغد؟ ال ميكُن ادَّ

4
ال يليُق بي

أن ألتهمِك التهامًا
فقط ألنين مّيٌت من اجلوِع

5
أْن أحتضَن اجلهاِت األصلّيَة األربَع

أقلُّ صعوبًة
من أن أصافَح 

بوصلًة أصلّيًة واحدًة

6
عقلِك ستاٌر قاٍس جّدًا

عقلِك مؤامرٌة
ضّد ابتسامِتِك

عقُلِك سوف ُيطلُق ضحكَته الكربى
فقط حينما جُينُّ

7
أْسَحُب شهيقي من رَئِتِك،

وأرفُض الزفرَي

8
الغائُب زائٌف زائٌف

ُتُه مهما تكن حجَّ

9
أروُع فكرة هذا املساء

َر هـي: أال أفكِّ

أمجُل نافذٍة هذا الصباح
هي: عيين،

بعد ما أدْرُتها إىل الداخل
ونظرُت إليِك

10
الرضيُع الذي بنَي يَديِك،

ليس حباجٍة إىل مزيد من الكالسيوم

هو حباجٍة
إىل ُقبلٍة إضافّيٍة من صدِرِك

صدُرِك وحده
هو القادُر على َمْنِحِه

أسنانًا بيضاَء كاحلليِب
ًة وابتسامًة تظلُّ لبنيَّ

11
نا، كيف تالقى ظالَّ

خلف عموِد اإلنارِة التالِف؟

12
البنُت اليت َفَعلْت ِفْعَلَتها

والناُس نائموَن
مَلْ تعد ُتشبُه البنات

البنُت اليت 
أهدْت ضفريَتها الضوئّيَة للشمِس

والناُس نائموَن
مَلْ تعد أيضًا تشبُه الشمَس

صارت بنتًا بال ضفريٍة
صارت مشسًا بال ضوٍء

13
األصعُب بالتأكيد

من إطالِق غازاٍت ضاحكٍة
إطالُق ضحكٍة ضاحكٍة

14
سعادتي احلقيقّيُة

د أن أدرَك ستبدأ مبجرَّ
أن احلزَن ال يزاُل ممكنًا

15
لو كانت الزجاجُة بريئًة

النَفَجَرْت يف البحِر
قبل أن َتِصَلين

»دار  لدى  قريبًا  يصدر  ديوان  من   •
الغاوون«.

إشارة إىل زيارتكم يف يوم الربيق.
لعلمكم رجاًء،

حنو  ماء  جدول  انعطَف  اليوم...  ذلك  يف 
الرقص.  بدأِت  األشجار،  ت  اصطفَّ بيتنا. 
قهقه  فرحًا  اجلبل،  جبني  ومسحت  يدها  ت  مدَّ سحابة 
اجلبل كثريًا، كاد أن يسقط على وجهه. النهري حاول 
ق اهلضبة ولكنه باء بالفشل، كاد أن  كثريًا أن يتسلَّ

، نكس رأسه وانسلَّ يف الوادي مرتحّنًا.  جُينَّ
العطش  اخلجل،  من  د  أجتمَّ كدُت  اليوم...  ذلك  يف 
فين، كلون الصمت اسودَّ لوني، زال جنون وجهي،  غلَّ
أني  ر  يتصوَّ كان  فتأّملين،  كثريًا  اندهش  الذهول 
رت رجلي باألفعال  كتلة من اليقظة. من كثرة ما تعثَّ

الشنيعة، رويدًا رويدًا اكتسبُت شكل الغيم. 
الشجن،  ُأحادث  أن  أريد  كنت  اليوم...  ذلك  يف 
لالستيقاظ.  بدايًة  أضع  أن  ويتصاحل.  قلبه  يرقَّ  كي 
حُت خمطوطاٍت كثريًة بغية وضع فهرست مللحمة  تصفَّ
الرماد. انهمكُت يف البحث عن آثار البطالة بغية فتح 
سجلٍّ لوارداتها.  لكين مل أفلح، ألن كل شيء كان 

ى بالشتاء. ُمغطَّ

للعلم رجاًء، وباإلشارة إىل مكاملتكم اهلاتفية يف يوم 
نُت كمية قليلة من الربودة يف البيت،  الرونق. أنا خزَّ
يف ذلك اليوم رأيتها متآكلة، مل تكن صاحلة إلرساهلا 
إليكم بالربيد. لديَّ مشاكل كثرية مع بالغة االستحواذ، 

دت  خت إمالءها. لذا فرشت أحالمي ومتدَّ الالمباالة رسَّ
مهل  على  السيء.  احلظ  على  بالسهر  بدأت  عليها. 
تها.  بدأت باستنساخ العقد املستعصية واملنتهية مدَّ

تُّ  يف ذلك اليوم... بيٍد أخذت بيد طفوليت، وباألخرى ربَّ
على كتف الوطن، شعرت بأن النسيان مل يربحه، ال 
يستدّر لبنه يف الفصول األربعة، ال يسعه أن ُيقرفص 
د أطرافه األربعة فداهمه  وينزع رداء األمل. اإلفالس قيَّ
صخب  مع  يتعامل  بالنقص  الشعور  بصفري  الدوار. 
اجلوار. يبدو أننا يف نهاية النفق كدأبنا نـُطهر أنفسنا 

باخلسارة.

لعلمكم رجاًء، يف ذلك اليوم... رثيت كثريًا بؤسنا. 
كنت أفّكر يف رؤى امللك، الحظتها ترتدي رداء القطيعة، 
باملأمت، حتى  العرس  مزَج  امللك،  أربَك  النفس  هوى 
ه، أراد أن يلوذ بنصب الكمائن للفرح  أنه خاصم ظلَّ
والتعاسة، لكن بدون ختطيط أو تفكري، مدَّ يده إىل 
كل شيء، بدون أن يعرف من أين يبدأ. أسأله: مَل 
تفعل هذا؟ يقول: أنا ال أؤمن بالبداية والنهاية، أينما 
انقطَع احلبل أشّده ثانيًة. لكنك تعلم أن التفكري حبل 
رفيع ينقطع كثريًا ويقصر. ويف احملصلة دون ريب 

جند أنفسنا يف شبكة االنهيار. 

على ضوء الصور أعاله،
ُنبقي  أن  رنا  قرَّ لنا،  ل  املخوَّ اخلمول  إىل  واستنادًا 

اجللسات ذات النجوم اخلمس مطويًة.
ى لكم الضجر الدائم. ختامًا أمتنَّ

بأمل عدم اللقاء 
لعلمكم... مع التقدير، رجاًء.

املرفقات:
م زع يف رو/ م/ س آ ل ن حول  1. األمر الشعري املرقَّ

إلقاء القبض على الضحك.
2. رقية مجعية »اخلطو حنو الوراء« حول جتميد الفوز. 

3. عقد عدم قران شريين وفرهاد/ النسخة األصلية.
4. كشف ختمييّن ملصاريف إنتاج بيضة واحدة.
5. نسخة من رسالة قيس إىل ليلى/ خبط يده.
حة. 6. مظروفان كبريان من امليزانية غري املنقَّ

نة لـ مم وزين. 7. صورة ملوَّ
8. سي دي كونسريت قتال األشقاء والشقيقات.

9. خرائط تصميم جسر الصراط املستقيم.
10. قّنينة من رائحة التثاؤب.

11. كّمية من احلّر امللفوف.
12. كيس من االكتشاف.

13. باقتان من النباح.

التوقيع 
طّيب جّبار
مدير هطول الشعر 

طيب جبار،

رسم: عبد اهلل أمحد.

صورة منه إىل:
• املديرية العاّمة إلعمار اجلّنة/ راجني حتديد زمان ومكان قرقعة األسلحة بعد 

االنتهاء من الرتاشق باألحجار.
• مديرية رفع األحالم/ راجني عدم رفع األحالم على الطريق.

• قسم مكافحة العطس.
• قسم اسرتاحة املصارعة.
• شعبة عدم االتصال بأحد.

ح. • شعبة توازن الرتنُّ
• سيطرة تفتيش الرياح.

• سيطرة طريق أقصى الدنيا.
• فرقة رقص ميدان اإلصالح.

اح جهّنم. • فرقة سوَّ
• الذين مل ترد أمساؤهم يف جلنة وجع الرأس.

• الذين ال يعرفون حّك جلد الضباب.
ون تناول حلم الزالزل.  • الذين حيبُّ

• إضبارة أعمال أواخر الليل.
• إضبارة الكالم السيء.

• إضبارة لغة الزنابري.
• إضبارة آثار أقدام النمال.
• إضبارة القصص الغليظة.

• إضبارة النثر الشفاف.
• إضبارة الشعر الشفاهي/ للحفظ، بعد انتشار القصيدة بني الناس رجاًء.
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اإلدارة املالّية: جوليا سابا

مدير التوزيع: وائل شرف الدين

Hanna st  17953 املتحدة:  الواليات  مكتب 
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منري الشعراني.
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أمحد شوقي
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امسه  بأستاذ  آنذاك  عالقيت  توّطدت  وقد  للقصيدة. 
كان  لكنه  عربية،  لغة  األصلي  اختصاصه  كان  زياد، 
م عوضًا عنها مادة الرتبية اإلسالمية، بسبب خلل يف  يعلِّ
توزيع االختصاصات يف املدرسة. وقد أحببته وسعيُت 
الشعر،  كتابة  على  ألنه شّجعين  به  عالقيت  تقوية  إىل 
بل وأشاد مبوهبيت أمام األساتذة. لكن ذلك كّله انهاَر 
وأذكر  له،  قرأتها  بيَتني،  من  قصيدة صغرية  بسبب 
أن عنوانها »النيزك« وتقوم على فكرة بسيطة وشائعة 
لدى الرومنسيني الذين كنت - ككل املبتدئني بالشعر 
النفسية  احلالة  إسباغ  وقوامها  بأسلوبهم،  مغرمًا   -
الذاتية على الظواهر الطبيعية. ومبا أنين كنت مسحورًا 
يف ذلك العمر بفكرة االنتحار فقد قمُت، يف قصيدتي 
تلك، بتحريف سقوط النيزك ألجعله انتحارًا من الطابق 

العاشر للسماء.
بالنسبة  باملّرة  ع  رّد فعل األستاذ زياد غري متوقَّ كان 
، رغم أني على علم تام بدرجة تدّينه. فقد اعترب –  إليَّ
باهلل،  واستهزاًء  كفرًا  القصيدة  تلك   - شديد  بغضب 
الشهب  حقيقة  تشرح  اليت  القرآنية  اآلية  عليَّ  تال  ثم 
اهلل  أن  أي  للشياطني«،  رجومًا  »وجعلناها  والنيازك: 
إىل  الصعود  حياولون  الذين  الشياطني  بها  يقذف 
بأن  زياد كالمه  األستاذ  ت عليه. وختم  للتنصُّ السماء 
نصحين بالصيام بضعة أيام للتكفري عن ذنيب. ومل أكد 
ا  أكمل حّجة الشعراء التقليدية اليت ظننُتها خري دفاع عمَّ
فعلته: »على سبيل اجملاز...«، حتى قال لي: »اجملاز 

حرام«!

ب الذي  ختتزل هذه األحداث الثالثة سرية العنف املركَّ
اجتماعية  شّتى،  عناوين  حتت  كطالب،  علينا  مورس 
ئ املناخ املثالي  وأبوية ودينية وسياسية، والذي ُيهيِّ
للقبول بالدكتاتورية، للقبول حبافظ األسد رئيسًا »إىل 
د كل يوم. هذه الفوضى يف  األبد« كما عّلمونا أن نردِّ
ل يف النهاية  إشاعة العنف ضمن عملية الرتبية، ستتحوَّ
إىل نظام شامل يستطيع بسهولة حتويل الضحايا إىل 
حّراس له، متامًا كما تتحّول الفتاة املقموعة يف شبابها 

إىل أّم قامعة البنتها يف ما بعد.
ال أذكر أني حتى سن الرابعة عشرة فّكرت جّديًا مبسألة 
الوالية األبدية للرئيس، طاملا أن ال أحد يستنكر ذلك 
رئيسًا  األسد  حافظ  وكان  ولدُت  أني  وطاملا  أمامي، 
ودخلُت املدرسة وصورته على دفاتر التالميذ، وطاملا 
التلفزيون  غري  لي  املتاحة  الوحيدة  اإلعالم  وسيلة  أن 
السوري هي التلفزيون العراقي الذي كان صورة طبق 
ومبايعته  العراقي  الرئيس  تقديس  جلهة  عنه  األصل 
يف  نفسها  تكون  تكاد  الشعارات  إن  بل  األبدية، 
البلَدين. وليس أقل أهمية أني عشت طفوليت ومراهقيت 
عن  البعيدة  السورية  اجلزيرة  يف  هامشية  منطقة  يف 

العاصمة وتردداتها. 
االهتمامات  عديَم  مراهقًا  أكن  مل  الوقت  ذلك  ويف 
السياسية، ألني كنت قد قرأت عشرات الكتب الشعرية 
بينها مجيع دواوين شعراء القضية الفلسطينية: توفيق 
حسني  وراشد  القاسم  ومسيح  درويش  وحممود  زّياد 
أحد  بها  يزّودني  واليت كان  وإبراهيم طوقان  وفدوى 

إن  بل  الشعرية.  مبوهبيت  اهتمَّ  ممن  العائلة  أصدقاء 
كلمة »احلّرية« كانت من أكثر الكلمات اليت رّددتها يف 
أشعاري آنذاك. لكنها مل تكن تعين احلّرية السياسية، 
بل كانت تعين حترير فلسطني والتحّرر من الرأمسالية 
باملعنى  السياسة  والصهيونية.  اإلمربيالية  ومقارعة 
نته مما توافر من  الذي كنت أفهمه آنذاك، والذي كوَّ
كتب سياسية حزبية لدى أبي، كنت أمقُتها. وكان جّل 
اهتمامي منصّبًا على فهم معاني كلمات غريبة - فلسفية 
قرأُت  فمثاًل  وهناك.  هنا  متفّرقة  قرأتها   - وسياسية 
كلمة »وجودية« ألول مّرة يف كتاب »صانع احلب بائع 
احلب« إلحسان عبد القدوس. وقرأُت كلمة »ماركسية« 
ألول مّرة يف مقّدمة ديوان »شيوعيون« لتوفيق زّياد 
)ضمن »ديوان األرض احملتلة« ليوسف اخلطيب(. وكنُت 
كلما قرأُت مصطلحًا جديدًا أحاول جاهدًا مجع أكرب قدر 
من املعلومات عنه، ولألسف يومذاك مل تكن اإلنرتنت 
موجودة، ومل يكن أبي يشرتي الصحف )الرمسية( وهي 
كانت  املدرسية  املكتبة  وحتى  حال،  كل  على  بائسة 
ال حتتوي إال على كتب أدبية، لذلك كان علّي التقاط 
السياسة من كتب األدب... اليت ال أذكر أن أيًا منها 

تناول موضوع الدكتاتورية.
، وبشكل بدائي إمنا عاصف  كل ذلك تغرّي بالنسبة إليَّ
عنصر  لي  هها  وجَّ اليت  الصفعة  تلك  بعد  ورومنسي، 
»مفرزة أمن الدولة«. وبالطبع ما كان لتلك الصفعة أن 
والذي كان  الذي كنُته،  املراهق  حياة  ُتغريَّ شيئًا من 
يتلقى الصفعات من كل حدب وصوب )األب وأستاذ 
املدرسة وزعران الشوارع...(، لوال أنها جاءت من مكان 

ع أبدًا: احلب! غري متوقَّ
لي:  ليقول  مرتبكًا  املدرسة  مشرف  جاءني  يوم  فذات 

»أمن الدولة معاوزينك«!
كانت تلك املّرة األوىل اليت تطلبين فيها »املخابرات« 
أو »مفرزة أمن الدولة«، واليت كان امسها ُيثري اهللع 
يف قلوبنا )مل يكن مثة أي فرق لدينا بني أمن الدولة 
أو األمن السياسي أو املخابرات ألننا كنا نعتربهم مجيعًا 
»خمابرات« طاملا أنهم ميارسون الوظيفة ذاتها: إرهاب 
غرفة  إىل  طريقي  يف  وأنا   - الفور  وعلى  الناس(. 
املشرف حيث ينتظرني رجل املخابرات - رحُت أستعيد 
األحاديث اليت دارت بيين وبني أصدقائي خالل اليوَمني 
النكات اليت أطلقناها وإذا ما كان  األخرَيين، وحتديدًا 
بينها نكات »سياسية«. شككُت جبميع أصدقائي وندمُت 
نُت« هلم. لكن كل ذلك تبّخر مع الصفعة ومع  ألنين »َأمَّ
رذاذ بصاق رجل املخابرات يف وجهي وهو ُيشهر أمامي 

الكارت الذي دسسُته يف دفاتر ُرىل!
ففي ذلك اليوم فّكرُت بالقيام حبركة لطيفة جتاه الفتاة 
اليت أحّبها يف املدرسة، واليت كنُت أحّس من نظراتها 
من  بيَتني  فكتبُت  نفسه،  الشعور  تبادلين  بأنها  إليَّ 
الشعر بامسها )ُرىل( على كارت مجيل، ثم دسستُه بني 

َتني. دفاترها أثناء الفرصة بني حصَّ
ومل خيطر يف بالي أن احلب ميكن أن تتدّخل فيه »مفرزة 
ة ُرىل  أمن الدولة«. مل خيطر يف بالي أبدًا أن فتاة برقَّ
ميكن أن »ُتشبِّح« عليَّ بأقربائها يف املخابرات. وهكذا 
انقلبت قصة حيّب إىل كوميديا على ألسنة أصدقائي: 

»كارت آخر وتصبح سجينًا سياسيًا«، »سُتهديَك يف عيد 
احلب القادم كالبشات«...

كانت تلك الصفعة األكثر قسوة بني مئات الصفعات 
وقد  العمر،  ذلك  بلغت  حتى  تلّقيتها  قد  كنُت  اليت 
زاد من قسوتها أن رجل املخابرات راح يقرأ ما كتبُته 
وبطريقة  عاٍل  بصوت  املدرسة،  ملشرف  الكارت  على 
مية... جعلتين أحتقر نفسي، وأحتقر حيّب، وأحتقر  تهكُّ
بهذه  الشعر  بقراءة  خمابرات  لرجل  تسمح  اليت  البالد 

الطريقة.


